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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

 

 
  
ΑΡΘΡΟ  1 Αντικείµενο και αρχικό συµβατικό χρηµατικό αντικείµενο της 

εργολαβίας. 
  
ΑΡΘΡΟ 2 Τεχνικές Προδιαγραφές 
  
ΑΡΘΡΟ  3 Τρόπος εκτέλεσης εργασιών 
  
ΑΡΘΡΟ 4 Προθεσµίες 
  
ΑΡΘΡΟ 5 Χρονοπρογραµµατισµός των δραστηριοτήτων του έργου-ΣΑΥ-ΦΑΥ. 
  
ΑΡΘΡΟ  6 Υπέρβαση προθεσµιών – Ποινικές ρήτρες 
  
ΑΡΘΡΟ 7 Αρτιότητα κατασκευών – Χρησιµοποιούµενα είδη και υλικά. 
  
ΑΡΘΡΟ 8 Σύµβαση κατασκευής του έργου – Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 
  
ΑΡΘΡΟ 9 Προκαταβολή  
  
ΑΡΘΡΟ 10 Χρόνος εγγύησης – Συντήρηση έργου 
  
ΑΡΘΡΟ 11 Κανονισµός τιµών µονάδος νέων εργασιών. 
  
ΑΡΘΡΟ  12 Απολογιστικές εργασίες 
  
ΑΡΘΡΟ  13 Αναθεώρηση τιµών 
  
ΑΡΘΡΟ 14 Τροποποίηση προϋπολογισµού 
  
ΑΡΘΡΟ  15 Τρόπος επιµέτρησης εργασιών 
  
ΑΡΘΡΟ  16 Αρτιότητα κατασκευών ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης εργασιών. 
  
ΑΡΘΡΟ  17 Εργασίες εκτελούµενες από την Υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους 
  
ΑΡΘΡΟ  18 Κατασκευαστικά σχέδια – Λήψη φωτογραφιών 
  
ΑΡΘΡΟ  19 Ηµερολόγιο έργου – Λοιπές υποχρεώσεις – Αφανείς εργασίες. 
  
ΑΡΘΡΟ 20 Προσωρινή και οριστική παραλαβή 
  
ΑΡΘΡΟ  21 Γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π Εργολαβικά ποσοστά - Επιβαρύνσεις 
  
ΑΡΘΡΟ  22 Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωµών – Επιβαρύνσεις 
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ΑΡΘΡΟ  23 Έλεγχος – ∆ειγµατοληψίες – Εγκατεστηµένα υλικά 
  
ΑΡΘΡΟ  24 Ικριώµατα 
  
ΑΡΘΡΟ  25 Σκυροδέµατα 
  
ΑΡΘΡΟ  26 Συνθήκες έργου 
  
ΑΡΘΡΟ  27 ∆οκιµές εγκαταστάσεων 
  
ΑΡΘΡΟ  28 Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης εργασιών – Απαιτούµενοι έλεγχοι και 

µελέτες, πρόγραµµα ποιότητας έργου (ΠΠΕ) 
  
ΑΡΘΡΟ  29 Ασφαλίσεις 
  
ΑΡΘΡΟ  30 Γραφεία – Εγκαταστάσεις – ∆ιευκολύνσεις της Υπηρεσίας 
  
ΑΡΘΡΟ  31 Στοιχεία τα οποία πρέπει να διαθέτει το εργοτάξιο 
  
ΑΡΘΡΟ  32 ∆ιεύθυνση των έργων από τον Ανάδοχο 
  
ΑΡΘΡΟ  33 Εκλογή του προσωπικού του αναδόχου – Ειδικές υποχρεώσεις σε 

προσωπικό  
  
ΑΡΘΡΟ  34 Γενικοί Όροι  

Άδειες – Μέτρα ασφαλείας κ.λπ. 
  
ΑΡΘΡΟ  35 Ισχύουσα Νοµοθεσία – Κανονισµοί 
  
ΑΡΘΡΟ  36 Προσαρµογή - Συµπλήρωση Μελετών του Έργου – Έκδοση, 

αναθεώρηση αδειών - Καταχώρηση του ανελκυστήρα στο Μητρώο 
Ανελκυστήρων 
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Ε Ι ∆ Ι Κ Η    Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

 

Άρθρο 1o 

Αντικείµενο και αρχικό συµβατικό  

χρηµατικό αντικείµενο της εργολαβίας 

Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή του έργου  
 

«ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 

 

 

 
1.- Τα είδη των εργασιών, οι ποσότητες και οι προδιαγραφές του τρόπου εκτέλεσής 

τους περιέχονται στο Τιµολόγιο Μελέτης, στην Τεχνική Περιγραφή και στα 

υπόλοιπα συµβατικά τεύχη του έργου. 

2.- Αρχικό συµβατικό χρηµατικό αντικείµενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό 

του προϋπολογισµού της προσφοράς του µειοδότη (το έντυπο προσφοράς 

χορηγείται από την Υπηρεσία). 

Άρθρο 2ο 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Στο προς εκτέλεση έργο ισχύουν οι εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές 

Οικοδοµικών και Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων, καθώς και οι επιµέρους τεχνικές 

προδιαγραφές των ειδικών εργασιών του εν λόγω έργου όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στα τεύχη της εγκεκριµένης µελέτης. 

 

Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης εργασιών 

1.- Ο ανάδοχος και ο εντεταλµένος από αυτόν ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός οφείλουν 

να εκτελέσουν τις εργασίες σύµφωνα µε τα στοιχεία της εγκεκριµένης µελέτης και 

µε τις οδηγίες ή άλλα συµπληρωµατικά στοιχεία, που θα δοθούν σ’ αυτούς από 

την υπηρεσία. 

 

2.- Ο ανάδοχος οφείλει µέσα σε ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (15 Η.Η) 

από την εγκατάστασή του και παράλληλα µε την έναρξη των εργασιών, να κάνει 

λεπτοµερή έλεγχο των στοιχείων της µελέτης και να ζητήσει εγγράφως 
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διασαφηνίσεις ή αναγκαίες συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις της µελέτης για την 

εκτέλεση των διαφόρων τµηµάτων του έργου, εφόσον συντρέχουν γι’ αυτό 

σοβαροί λόγοι. Αν κατά την εξέλιξη του έργου, ο ανάδοχος νοµίζει ότι συντρέχει 

λόγος συµπλήρωσης ή τροποποίησης της µελέτης, θα συντάσσει τη συµπλήρωση 

ή τροποποίηση χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, θα την υποβάλλει στην Υπηρεσία και θα 

την εφαρµόζει µόνο µετά από την έγγραφη έγκρισή του. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έργου οφείλει επίσης να τηρεί ηµερολόγιο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 

609/85 & στο Ν.3669/08. 

 

3.- Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για ζηµιές που προκύπτουν από 

τυχόν ανακρίβειες ή ασυµφωνίες στοιχείων της µελέτης εάν πριν αρχίσει τις 

αντίστοιχες εργασίες δε ζητήσει λεπτοµερώς έγγραφες οδηγίες κ.λ.π από τη 

∆/νουσα Υπηρεσία. Σε περίπτωση που δε ζητήσει έγκαιρα διευκρινίσεις, είναι 

υποχρεωµένος να εφαρµόσει την απόφαση της Υπηρεσίας πάνω στο θέµα, όποτε 

κι αν του κοινοποιηθεί, µε δικά του µέσα και δαπάνη. 

 

Άρθρο 4ο 

Προθεσµίες 

1.- Ο ανάδοχος οφείλει να περαιώσει το σύνολο των εργασιών του έργου µέσα σε 

είκοσι τέσσερις (24) ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή της Σύµβασης και να τηρήσει 

τις επιµέρους προθεσµίες του χρονοδιαγράµµατος που θα υποβάλλει στην 

υπηρεσία, εφόσον και όπως αυτό εγκριθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, 

σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Π.∆ 609/85 & το άρθρο 46 του Ν.3669/08. 

 

2.-Μέσα στην συνολική αυτή προθεσµία κλιµακώνονται οι αποκλειστικές ή οι 

ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες σύµφωνα µε την παρ.4, του άρθρου 48 του Ν. 

3669/08 .  

Με βάση την ανωτέρω ολική και τις αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες, ο 

ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει στην ∆ιευθύνουσα υπηρεσία το 

χρονοδιάγραµµα της κατασκευής του έργου µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) 

ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης αυτής (άρθρο 46  Ν.3669/08). 

 

3.- Παράταση στην προθεσµία που έχει οριστεί δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο αν 

ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 
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άρθρου 5, παρ. 4 του Ν. 1418/84, του άρθρου 36 του Π.∆ 609/85 και του άρθρου 

48 του Ν.3669/08 . 

 

 
 
 

Άρθρο 5ο 

Χρονοπρογραµµατισµός των ∆ραστηριοτήτων του Έργου - ΣΑΥ- ΦΑΥ 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει εντός 15
 
Η.Η. από της υπογραφής της 

σύµβασης τον χρονικό προγραµµατισµό του έργου (project scheduling) µε την 

χρήση των µεθόδων CPM και PERT, αποδεχόµενος ανεπιφύλακτα τις τυχόν 

τροποποιήσεις που θα ζητηθούν από την ∆/νουσα Υπηρεσία. 

Το πρόγραµµα κατασκευής θα συνταχθεί ανά εργασία και εβδοµάδα, για το 

σύνολο των δραστηριοτήτων και για τις οποίες θα αναφέρονται τουλάχιστον οι 

ακόλουθες πληροφορίες: 

1* περιγραφή, εκτιµώµενη διάρκεια, νωρίτερη και αργότερη ηµεροµηνία έναρξης 

και περαίωσης, το ολικό και ελεύθερο περιθώριο. 

Στο χρονοδιάγραµµα θα εµφανίζεται η συνολική διάρκεια του έργου, η κρίσιµη 

διαδροµή και οι δραστηριότητες “σταθµοί” (milestones) που θα καθορίζουν και 

τις τµηµατικές προθεσµίες του έργου. 

Επίσης θα πρέπει να δοθούν:  

1. µία γραφική απεικόνιση του χρονοδιαγράµµατος µε την τεχνική των 

διαγραµµάτων GANTT. Η γραµµική απεικόνιση των δραστηριοτήτων  θα πρέπει 

να σχεδιάζεται έτσι ώστε να φαίνεται αν αυτές είναι κρίσιµες ή µη κρίσιµες. 

Επίσης θα πρέπει να φαίνονται τα περιθώρια των µη κρίσιµων ενεργειών. 

2. Αιτιολογική έκθεση για τον εν  γένει σχεδιασµό του χρονοδιαγράµµατος. 

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην λογική του δικτύου, 

στην  αλληλουχία των δραστηριοτήτων, στον ρεαλισµό στους χρόνους και στους 

διαθέσιµους πόρους. 

 

Αυτό σηµαίνει ότι το “δίκτυο” θα πρέπει να είναι ένα  συνεπές σύστηµα  για τον 

σχεδιασµό (planning), χρονοπρογραµµατισµό, παρακολούθηση (monitoring) και 

έλεγχο (controlling) του έργου. 

Θα πρέπει να:  

2* Εικονογραφεί τις αλληλεξαρτήσεις όλων των δραστηριοτήτων εργασιών, 

οµάδων και πακέτων δραστηριοτήτων – εργασιών. 
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3* Υποδεικνύει τις χρονικές στιγµές στις οποίες συγκεκριµένα άτοµα πρέπει να 

είναι διαθέσιµα για δουλειά σε συγκεκριµένες εργασίες. 

4* Καθορίζει την αναµενόµενη ηµέρα ολοκλήρωσης του έργου (project 

completion date). 

5* Καθορίζει τις κρίσιµες δραστηριότητες οι οποίες αν καθυστερήσουν θα 

καθυστερήσει και η ηµέρα ολοκλήρωσης του έργου. 

6* Καθορίζει τις δραστηριότητες µε “αέρα” (activities with slack) που µπορούν να 

καθυστερήσουν για καθορισµένη χρονική περίοδο χωρίς να καθυστερήσει η 

ηµέρα ολοκλήρωσης του έργου ή να δανείσουν προσωρινά τους πόρους τους 

χωρίς “ζηµιά”. 

7* Καθορίζει τις ηµέρες στις οποίες οι εργασίες θα µπορούσαν να αρχίσουν ή 

πρέπει να αρχίσουν αν το έργο πρέπει να είναι on schedule.  

8* Εικονογραφεί ποιες εργασίες πρέπει να συντονιστούν ώστε να αποφύγουµε 

χρονική σύγκρουση ή σύγκρουση πόρων. 

9* Εικονογραφεί ποιες εργασίες θα µπορούσαν ή πρέπει να γίνουν παράλληλα 

ώστε να επιτευχθεί η προκαθορισµένη ηµέρα ολοκλήρωσης του έργου. 

10* Βοηθάει στην προσπάθεια για εξασφάλιση σωστής επικοινωνίας και 

συνεννόησης µεταξύ των τµηµάτων και λειτουργιών. 

11* Επιτρέπει, χρησιµοποιώντας κατάλληλης µορφής δίκτυο, την εκτίµηση της 

πιθανότητας να τελειώσει το έργο σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή καθώς και 

το αντίστροφο. 

1. Η ∆/νουσα Υπηρεσία µπορεί να επιβάλλει τροποποιήσεις στο χρονοδιάγραµµα 

σε συνεργασία µε τον ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Π.∆ 609/85. Το 

τελικά διαµορφωµένο, µετά τα παραπάνω χρονοδιάγραµµα, αφού εγκριθεί θα 

αποτελέσει συµβατικό στοιχείο της εργολαβίας. 

2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, σ’ όλη τη διάρκεια του έργου και µε βάση τα 

πραγµατικά δεδοµένα του εργοταξίου, να συντάσσει και να υποβάλλει στη 

∆ιευθύνουσα του έργου Υπηρεσία στο τέλος κάθε µήνα, το πρόγραµµα των 

πάσης φύσεως εργασιών τις οποίες θα εκτελέσει κάθε µέρα του εποµένου 

µήνα, µε λεπτοµερή πίνακα του απαραίτητου προσωπικού, το µηχανολογικό 

εξοπλισµό και τα υλικά που χρειάζονται για την κάλυψη των αναγκών. Το 

πρόγραµµα αυτό υπογράφεται από τον εντεταλµένο από την ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία επιβλέποντα, ως απαραίτητη προϋπόθεση εφαρµογής του και 

παραδίδεται αµέσως στον ανάδοχο. Τα προγράµµατα αυτά, που εντάσσονται 

στο γενικότερο πρόγραµµα κατασκευής του έργου και αποσκοπούν στην 
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άµεση και ενεργή υλοποίηση της σχέσης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας µε τον 

ανάδοχο, αποτελούν δε συµβατική υποχρέωση του αναδόχου. 

Βάσει του νόµου (ΦΕΚ Β’ 1176/22.9.2000) περί καθιέρωσης Φακέλου Ασφαλείας & 

Υγείας (ΦΑΥ), ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή 

του έργου, υποχρεούται ο Ανάδοχος εις την κατάρτιση αυτού του φακέλου, τον οποίο 

πρέπει και να ενηµερώνει συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου σύµφωνα µε την 

παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Π∆ 305/96. 

 

Το ΣΑΥ πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον : 

� Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας 

� Πληροφορίες για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν 

� Εναλλακτικές µεθόδους για εργασίες που οι κίνδυνοι δεν µπορούν να 

αποφευχθούν 

� Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο, θα πρέπει να αναφέρονται 

συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψή του 

� Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για 

την υγεία των εργαζοµένων 

� Μελέτες για κατασκευές, διατάξεις και εξοπλισµούς που απαιτούνται για εργασίες 

υψηλού κινδύνου και προκύπτουν από τις µελέτες (ειδικοί τύποι ικριωµάτων, 

διατάξεις για πρόσβαση κατά την εργασία σε ύψος, µεγάλα ορύγµατα ή 

επιχώµατα) 

� ∆ιαδικασίες για το χειρισµό θεµάτων ασφαλείας και υγείας για µελέτες που 

γίνονται αφού έχει αρχίσει η κατασκευή έργου. 

� Τα αναφερόµενα στην Εγκύκλιο 27/15-10-2012 (∆ΙΠΑ∆/οικ./369) του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών & ∆ικτύων 

 

 Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει µόνο τα βασικά στοιχεία του έργου, καθώς και 

οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφαλείας και υγείας, τα οποία 

ενδεχοµένως πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο κατά τα επόµενα στάδια του 

έργου, όσο και κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, όπως κατά τις εργασίες 

συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κλπ 

Επισηµαίνεται ότι το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ αποτελούν συµβατική υποχρέωση του 

αναδόχου και υποβάλλονται για έγκριση στην υπηρεσία και όταν υπάρχει 

ανάγκη έκδοσης οικοδοµικής άδειας τότε αυτά υποβάλλονται και στην 

πολεοδοµία. 
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Άρθρο 6ο 

Υπέρβαση προθεσµιών - Ποινικές ρήτρες 

1.- Για κάθε µέρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης του συµβατικού χρόνου που ορίζεται 

στο άρθρο 4 της παρούσας, επιβάλλονται οι καθοριζόµενες από το άρθρο 36 του 

Π.∆ 609/85 ποινικές ρήτρες. 

2.- Αν η καθυστέρηση του αναδόχου υπερβεί το 30% της συνολικής προθεσµίας, τότε 

ο ανάδοχος κηρύσσεται αυτοµάτως έκπτωτος, χωρίς να απαιτείται ειδική 

πρόσκληση, όπως ορίζουν τα άρθρα 36 και 47 του Π.∆ 609/85. 

3.-Οι παραπάνω όροι εφαρµόζονται όπως έχουν τροποποιηθεί µε το άρθρο 5 

του Ν.3263/04 

 

Άρθρο 7ο 

Αρτιότητα κατασκευών - Χρησιµοποιούµενα είδη και υλικά 

1.- Η εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Συγγραφής, 

της Τεχνικής Περιγραφής, των Τεχνικών Προδιαγραφών, των λοιπών όρων 

∆ηµοπράτησης και των γραπτών συµφωνιών και οδηγιών της Υπηρεσίας, δεν 

απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να λάβει κάθε µέτρο για την άρτια 

εκτέλεση και εµφάνιση των ποικίλων επεµβάσεων που συνθέτουν κάθε επιφάνεια 

ή χώρο ή λειτουργία του κτηρίου. 

2.- Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν 

ορίζεται από τα σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας, είτε 

τέλος από τις οδηγίες των Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του κτηρίου 

πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή και άµεµπτη εµφάνισή του, 

όσο και ως προς την άµεση σύνδεσή του προς τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή 

γειτονικά) τµήµατα του κτηρίου. 

3.- Ολα τα υλικά και είδη που προτίθεται να χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος, 

ενσωµατωµένα ή όχι στο έργο, δε θα έχουν ελαττώµατα και θα εναρµονίζονται 

προς το πνεύµα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των εργασιών µελέτης θα καλύπτουν 

τις απαιτήσεις των διατάξεων του Π.∆. 334/94 και πάντως θα εγκρίνονται πρώτα 

από την επίβλεψη. Για αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα ζητούµενα 

στοιχεία για την προέλευση των υλικών και τη διαπίστωση των χαρακτηριστικών 

και της ποιότητάς τους. 
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 Αποδεικτικά στοιχεία, εκτός από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, θα αποτελούν οι 

σχετικές εγκρίσεις του Υ∆Ε ή του ΕΜΠ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λ.π. 

 Υποχρεούται επίσης ο ανάδοχος, να µη χρησιµοποιήσει και να αποµακρύνει από 

το εργοτάξιο υλικά ή είδη που δε θεωρούνται από την επίβλεψη κατάλληλα για το 

έργο. 

4.- Ο ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την παραγγελία των υλικών, µηχανηµάτων, 

συσκευών κ.λ.π., που προορίζονται να ενσωµατωθούν στο έργο, να υποβάλλει 

στην ∆/νουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για 

έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ηµεροµηνία παραγγελίας των 

παραπάνω υλικών. 

Αν πρόκειται για υλικά κ.λ.π βιοµηχανικής παραγωγής, µαζί µε τον κατάλογο θα 

προσκοµίζονται στην Υπηρεσία προσπέκτους και προδιαγραφές του εργοστασίου 

παραγωγής, καθώς και δείγµατά τους (εάν δεν είναι ογκώδη). Αν πρόκειται για 

υλικά, µηχανήµατα ή συσκευές αυτοσχέδια, που πρόκειται να παραχθούν ειδικά 

για το εν λόγω έργο, θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία σχέδια, δείγµατα ή 

µοντέλα τους, τα δείγµατα κ.λ.π των υλικών κ.λ.π που θα εγκριθούν τελικώς από 

την Υπηρεσία, θα φυλαχτούν από αυτήν µέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς 

ιδιαίτερη αποζηµίωση του αναδόχου. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απορρίψει 

κατά την κρίση της κάθε υλικό, µηχάνηµα ή συσκευή, που δεν θα είναι σύµφωνα 

µε τα δείγµατα ή τις προδιαγραφές, που έχουν κατατεθεί. Όλα τα µηχανήµατα και 

οι συσκευές που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο πρέπει να συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευαστή. Η επίβλεψη µπορεί, εφόσον κρίνει 

σκόπιµο, να παραπέµπει υλικά και µηχανήµατα για εργαστηριακό έλεγχο, µε 

µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου. 

 

∆ιευκρινίζεται ότι τα ενσωµατωµένα στο έργο υλικά θα πρέπει να είναι 

πιστοποιηµένα κατά ISO ή να έχουν  πιστοποιητικό συµµόρφωσης – CE – προς 

τις τεχνικές προδιαγραφές, από αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης. Επίσης 

θα πρέπει να προσκοµίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές τους και η επωνυµία και 

το τηλέφωνο του αντιπροσώπου ή προµηθευτή τους. 

Ως τεχνικές προδιαγραφές νοούνται εναρµονισµένα  πρότυπα (εγκρίσεις από 

cen/cenelec/ETSI), αναγνωρισµένα εθνικά πρότυπα, Ε.Τ.Ε.Π., επίσηµες 

Ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, ή κοινές τεχνικές προδιαγραφές που έχουν 

εκπονηθεί σύµφωνα µε διαδικασία αναγνωρισµένη από τα κράτη - µέλη και έχουν 

δηµοσιευθεί στην επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων. 
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 Οι τεχνικές προδιαγραφές των προτεινόµενων προϊόντων θα πρέπει να 

περιέχονται σε κατάλληλα πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν την υπαγωγή 

τους σε µία από τις τρεις αναφερόµενες παραπάνω κατηγορίες. 

Το προαναφερόµενο  πιστοποιητικό θα πρέπει να περιλαµβάνει κυρίως τα 

ακόλουθα στοιχεία  

1* Ονοµα και ∆/νση του Οργανισµού Πιστοποίησης 

2* Επωνυµία και ∆/νση του κατασκευαστή ή του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα 

αντιπροσώπου 

3* Περιγραφή του προϊόντος (τύπος, χαρακτηρισµός, χρήση κλπ) 

4* ∆ιατάξεις τις οποίες πληροί το προϊόν 

5* Ειδικές συνθήκες χρήσης του προϊόντος 

6* Τον αριθµό του πιστοποιητικού 

7* Προϋποθέσεις και διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού (ανάλογα µε την 

περίπτωση) 

8* Ονοµα και αρµοδιότητα του εξουσιοδοτηµένου προσώπου που υπογράφει το 

πιστοποιητικό. 

Ελλείψει εγκεκριµένων τεχνικών προδιαγραφών (όπως ορίσθηκαν παραπάνω) 

ένα προϊόν είναι αποδεκτό αν έχει αποδεδειγµένα υποβληθεί σε επιτυχείς δοκιµές 

και ελέγχους που έχει διεξαγάγει αναγνωρισµένος οργανισµός πιστοποίησης της 

χώρας παραγωγής εφόσον όµως αυτές οι δοκιµές και οι έλεγχοι έχουν 

πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις µεθόδους που ισχύουν στην χώρα µας ή µε 

µεθόδους που αναγνωρίζονται ως ισότιµες από την χώρα µας. 

∆ιευκρινίζεται ότι οι παραπάνω απαιτήσεις δεν δίνουν κανένα δικαίωµα στον 

ανάδοχο να ζητά διαφοροποίησης των τιµών του συµβατικού τιµολογίου ή αύξηση 

του συµφωνηθέντος τιµήµατος. 

5.- Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον ανάδοχο υλικά απαιτούµενα για 

την εκτέλεση των έργων, ο εργολάβος δε δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά 

έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζηµίωσης για δαπάνες 

αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο εργολάβος δε φέρει καµιά ευθύνη 

για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που παραδίδονται σ’ αυτόν 

από τον εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 

6.- Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο µε 

πρωτόκολλο, µετά δε την παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια 

την ευθύνη για κάθε βλάβη ή ζηµιά ή απώλεια που τυχόν θα συµβούν στα υλικά 

αυτά. 
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7.- Η εκτέλεση των εργασιών που περιλαµβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή, θα γίνει 

σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης, της τέχνης και της τεχνικής που διέπουν 

τις χρησιµοποιούµενες µεθόδους για το σύνολο της εν λόγω κατασκευής και µε τη 

δέουσα προσοχή, ώστε να µη αλλοιωθεί η δοµή και η αρχιτεκτονική µορφή του 

κτηρίου και των επιµέρους στοιχείων του. 

8.-Οι παραπάνω όροι εφαρµόζονται όπως έχουν τροποποιηθεί µε το άρθρο 5 

του Ν.3263/04 

 

Άρθρο 8ο 

Σύµβαση κατασκευής του έργου - Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

1.- Η Σύµβαση για την κατασκευή του έργου συνάπτεται µε βάση την απόφαση 

έγκρισης της ανάθεσης, για χρηµατικό ποσό ίσο µε το ποσό του προϋπολογισµού 

µελέτης µειωµένο κατά το ποσοστό της προσφερθείσης έκπτωσης που προέκυψε 

από τη δηµοπρασία µαζί µε τις απρόβλεπτες δαπάνες, την αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α, και υπογράφεται σε χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να είναι µικρότερο 

από ∆έκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από της παραλαβής από τον ανάδοχο 

της απόφασης ανάθεσης. Η ηµεροµηνία υπογραφής νοείται και ως ηµεροµηνία 

εγκατάστασης του αναδόχου στο έργο. 

2.- Σε περίπτωση που ο µειοδότης δεν εµφανισθεί µέσα στην παραπάνω προθεσµία 

ή δεν προσκοµίσει τις απαιτούµενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της 

σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία 

καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 26 

και 27 του Π.∆ 609/85, όπως ισχύουν µετά την εφαρµογή του Ν 3263/28-9-

2004 (ΦΕΚ 179/Α/28-9-04). 

3.- Για την υπογραφή της Σύµβασης και την πιστή εφαρµογή των όρων της, ο 

ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης. Αρχικώς, το ύψος 

αυτής ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας χωρίς 

Φ.Π.Α, που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν 3263/28-9-2004 

4.- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε κρατήσεις στις εκάστοτε 

εκδιδόµενες εντολές πληρωµής. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 5% επί 

της συνολικής αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεστεί, σύµφωνα µε την 

ελεγχθείσα πιστοποίηση, και σε ποσοστό 10% επί της αξίας των υλικών που 

τυχόν περιλαµβάνονται στην πιστοποίηση. Ολες οι πάνω εγγυήσεις µειώνονται και 

αποδίδονται κατά τη διαδικασία του Ν. 1418/84 και του Π.∆ 609/85. 
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Άρθρο 9ο 

Προκαταβολή 

 Στον ανάδοχο δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή σύµφωνα µε την παρ. Η.6. 

εδάφιο 2 του ν. 4093/12-11-2012. 

 

Άρθρο 10ο 

Χρόνος εγγύησης - Συντήρηση του έργου 

 Μετά την αποπεράτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φροντίζει 

για την καλή λειτουργία και συντήρηση του κτηρίου και των εγκαταστάσεων. Επί 

του προκειµένου ισχύει το άρθρο 54 του Π.∆ 609/85. 

 Η συντήρηση του έργου θα διαρκέσει από την ηµεροµηνία περαιώσεως µέχρι την 

οριστική παραλαβή του. 

 Η συντήρηση του έργου θα περιλαµβάνει και την υποχρέωση του αναδόχου για 

άµεση αντικατάσταση ή επανόρθωση τυχόν ζηµιών που θα γίνουν, κατά τη 

διάρκεια της χρήσης του κτηρίου και των εγκαταστάσεων, µέσα στο χρόνο 

συντήρησης. 

 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ήθελε προβεί σε άµεση επανόρθωση, όπως 

παραπάνω, ο κύριος του έργου θα δικαιούται να εκτελέσει την επανόρθωση µε 

άλλο κατασκευαστή απευθείας σε βάρος και για λογαριασµό του, µε την τιµή που 

θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής αυξηµένη κατά 100%. 

 

Άρθρο 11ο 

Κανονισµός τιµών µονάδος νέων εργασιών 

 Για την περίπτωση κατά την οποία θα προκύψει ανάγκη κανονισµού τιµών 

µονάδος νέων εργασιών εφαρµόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 43 του 

Π.∆609/85, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 286/94 (ΦΕΚ Α/148), στο άρθρο 8 του 

Ν. 1418/84 (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα) και στα ισχύοντα 

Αναλυτικά Τιµολόγια (αναλύσεις τιµών), όπως θα ισχύσουν µετά την εφαρµογή 

του άρθρου 8 του Ν 3263/28-9-2004, και τα οποία είναι : 

1.- Το Αναλυτικό Τιµολόγιο Οικοδοµικών Εργασιών (ΑΤΟΕ ή του Ν3263/04). 

2.- Το Αναλυτικό Τιµολόγιο Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών (ΑΤΗΕ ή του 

Ν3263/04). 
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3.- Τα Αναλυτικά Τιµολόγια των λοιπών κατηγοριών ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

για τα είδη εργασιών που υπάγονται στις αντίστοιχες κατηγορίες έργων. 

4.- Oι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) του Υπουργείου Ανάπτυξης,   
      Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων  
 

5.- Οι τιµές αυτές θα προσαυξηθούν κατά το προβλεπόµενο εργολαβικό ποσοστό 

γενικών εξόδων και οφέλους που στην προκείµενη περίπτωση είναι 18%. 

 

Άρθρο 12ο 

Απολογιστικές εργασίες 

1.- Κατά την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και τις 

αναγκαίες απολογιστικές εργασίες όταν του δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 10 και τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 42 του Π.∆ 

609/85. 

2.- Για την πληρωµή κάθε είδους ηµεροµισθίων, θα λαµβάνονται υπόψη οι τιµές των 

ωροµισθίων που ορίζονται στα πρακτικά διαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων 

του τριµήνου κατά το οποίο εκτελούνται οι εργασίες και ο αριθµός των ωρών 

εργασίας θα πιστοποιείται από την επίβλεψη και θα αναγράφεται αναλυτικά στο 

ηµερολόγιο του έργου. 

3.- Για την πληρωµή των υλικών είναι απαραίτητη η προσκόµιση των πρωτοτύπων 

τιµολογίων αγοράς τους. 

 

Άρθρο 13ο 

Αναθεώρηση Τιµών 

 Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου, έχουν εφαρµογή 

οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 41 του Π.∆ 609/85,  

όπως έχουν τροποποιηθεί µε τον Ν3263/04. 

 

Άρθρο 14ο 

Τροποποίηση προϋπολογισµού 

 Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου 8 του Ν 1418/84 (Τροποποίηση 

προϋπολογισµού. Τιµές µονάδας νέων εργασιών), αναφέρονται στα αρχικά ποσά 

και τιµές της σύµβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα και δεν περιλαµβάνονται σ’ αυτά 

αναθεώρηση τιµών, µεταγενέστερη τροποποίηση τους ή οποιαδήποτε 

αποζηµίωση. 
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Άρθρο 15
ο
 

Τρόπος επιµέτρησης εργασιών 

Η επιµέτρηση των εργασιών θα γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Π∆ 609/85. 

Σχετικά µε τον τρόπο επιµέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν όσα 

ορίζονται στα σχετικά άρθρα του τιµολογίου και στις εγκεκριµένες και ισχύουσες 

αναλύσεις τιµών (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, κ.λ.π). Κάθε είδους εργασίες, για τις οποίες δεν 

ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος επιµέτρησης, επιµετρούνται και 

πληρώνονται οι πραγµατικές εκτελεσθείσες µονάδες, χωρίς να λαµβάνονται 

υπόψη τυχόν αντίθετες συνήθειες. 

 Η καταµέτρηση των αφανών εργασιών θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2229/94 και του εκτελεστικού του 

Π.∆609/85. 

 Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται στο έργο, θα καταρτίζονται κατά 

τον χρόνο της εκτέλεσής τους και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών 

εργασιών, από τα οποία θα προκύπτει ότι αυτές εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και την µελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις 

τους που επέφερε η Υπηρεσία, αλλιώς θα θεωρούνται τα πρωτόκολλα άκυρα, ότι 

δεν εκτελέσθηκαν οι εργασίες και συνεπώς δεν µπορούν να πιστοποιηθούν. 

 

Άρθρο 16ο 

Αρτιότητα κατασκευών ποιότητα και τρόπος  

εκτέλεσης εργασιών 

1.- Ο καθορισµός από τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής 

και των ειδικών προδιαγραφών των επί µέρους στοιχείων για την εκτέλεση των 

εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κ.λπ.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την 

υποχρέωση να πάρει κάθε µέτρο απαραίτητο για την άρτια εκτέλεση, εµφάνιση και 

λειτουργία των διαφόρων κατασκευών, εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και 

συσκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία ή εγκατάσταση του 

κτιρίου ή τον περιβάλλοντα χώρο του. 

2.- Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων, διευκρινίζεται ότι έστω και εάν δεν 

ορίζεται κάτι από τα σχέδια λεπτοµερειών ή από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας 

ή τέλος από τις τεχνικές οδηγίες και διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο 

τµήµα του κτιρίου ή του περιβάλλοντος χώρου του, πρέπει να είναι άρτιο και 

λειτουργικό ως προς τη σύνδεση του µε τα υπόλοιπα τµήµατα του κτιρίου. Το αυτό 
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ισχύει όσον αφορά την αρτιότητα και λειτουργικότητα των διαφόρων Η/Μ 

εγκαταστάσεων. 

3.- Ολες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης της 

τέχνης και της τεχνικής, από ειδικευµένο προσωπικό, κατά τρόπο άψογο από 

τεχνική άποψη και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1418/84, του 

Π.∆.609/85, τους όρους της σύµβασης και τις εντολές του αρµόδιου οργάνου 

επίβλεψης. 

4.- Για ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών ή µετά την 

περαίωση τους και µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, εφαρµόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 46 του Π.∆. 609/85. 

  

Άρθρο 17ο 

Εργασίες εκτελούµενες από την Υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους 

1.- Ο ανάδοχος υποχρεούται να µην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών που δεν 

περιλαµβάνονται στη σύµβασή του και εκτελούνται από συνεργεία της Υπηρεσίας 

ή από άλλους εργολάβους και να διευκολύνει αυτούς µε τα µέσα που χρησιµοποιεί 

(ικριώµατα κ.λ.π), ρυθµίζοντας τη σειρά των εργασιών του κατά τέτοιο τρόπο, που 

να µην παρεµβάλλεται από αυτόν κάποιο εµπόδιο (εκτός σύµβασης) στις 

εκτελούµενες από τον κύριο του έργου ή από άλλους αναδόχους εργασίες. 

2.- Ο ανάδοχος υποχρεούται, µε βάση τις µελέτες ηλεκτροµηχανολογικών έργων και 

των οδηγιών της επίβλεψης, να µορφώνει ή διανοίγει µε την δέουσα προσοχή στα 

κάθε είδους τµήµατα του έργου στα οποία εκτελεί εργασίες, τις απαιτούµενες οπές 

διόδου ή φωλιές ή αυλάκια εντοίχισης των σωλήνων ή εξαρτηµάτων των κάθε 

είδους ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, των 

σχετικών δαπανών περιλαµβανοµένων στις συµβατικές τιµές των αντιστοίχων 

εργασιών, µετά από έγγραφη έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού. 

3.- Οπωσδήποτε απαγορεύεται η από τον ανάδοχο µόρφωση οπών ή φωλιών στα 

από οπλισµένο σκυρόδεµα τµήµατα του κτιρίου, χωρίς έγγραφη έγκριση του 

επιβλέποντα µηχανικού. 

4.- Στις συµβατικές τιµές της εργολαβίας περιλαµβάνεται και η δαπάνη για την µετά 

την τοποθέτηση των σωληνώσεων των διαφόρων εγκαταστάσεων, αποκατάσταση 

των κατά τα παραπάνω µορφουµένων ή διανοιγµένων οπών, φωλιών ή αυλακιών. 
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Άρθρο 18ο 

Κατασκευαστικά σχέδια - Λήψη φωτογραφιών 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, κατά την διάρκεια του έργου και οπωσδήποτε 

πριν από την προσωρινή παραλαβή. 

1. Να συντάξει µε δαπάνες του και να παραδίδει στην Υπηρεσία σε τρία (3) 

αντίγραφα, πλήρη κατασκευαστικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τοµές), σε 

κατάλληλες κλίµακες, στα οποία θα φαίνονται λεπτοµερώς όλες οι 

εκτελούµενες εργασίες µε όλες τις απαραίτητες διαστάσεις. 

2. Να συντάξει κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων όπως ακριβώς αυτές 

εκτελέσθηκαν, που θα περιλαµβάνουν λεπτοµερή διαγράµµατα διάταξης και 

εκτέλεσης των εγκαταστάσεων, καθώς και σχέδια κάτοψης, όπου θα 

σηµειώνεται η θέση, το µέγεθος και η συνδεσµολογία των συσκευών, των 

µηχανηµάτων, του τηλεφωνικού δικτύου κ.λ.π. 

3. Να συντάξει, τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1 : 200 της τελικής διάταξης 

του έργου µε υψοµετρικές και οριζοντιογραφικές ενδείξεις (εφόσον ζητηθεί από 

την ∆/νουσα Υπηρεσία). 

4. Να προσκοµίζει στην υπηρεσία χαρακτηριστικές φωτογραφίες (έγχρωµες) που 

να δείχνουν την πρόοδο του έργου τουλάχιστον ανά µήνα. 

 

 

Άρθρο 19ο 

Ηµερολόγιο έργου - Λοιπές υποχρεώσεις - Αφανείς εργασίες 

1.- Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ηµερολόγιο έργου σύµφωνα µε το 

άρθρο 33 του Π.∆ 609/85. 

2.- Αµέσως µετά την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης θα γίνει διοικητική παραλαβή 

για χρήση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 56 του Π.∆ 609/85. 

3.- Στις υποχρεώσεις του αναδόχου επίσης που δεν συνεπάγονται καµία πρόσθετη 

αµοιβή αλλά περιλαµβάνονται στα Γενικά Έξοδα εµπεριέχονται : 

.1Η κατασκευή σε προθεσµία ενός µηνός από την υπογραφή της Σύµβασης 

καλαίσθητου γραφείου, για χρήση αποκλειστικά του ιδίου και της Επίβλεψης. Το 

γραφείο θα τοποθετηθεί σε θέση που θα υποδειχθεί από την Επίβλεψη και θα 

είναι κατασκευασµένο κατά τρόπο, που να εξασφαλίζονται άνετοι όροι εργασίας 

του προσωπικού, που θα εγκατασταθεί. 
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3.2 Η προµήθεια, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και όταν έρθει ο καιρός 

καθαίρεση και αποκοµιδή όλων των προστατευτικών κατασκευών, των 

περιφραγµάτων του εργοταξίου και της προσωρινής σήµανσης κατά το στάδιο 

της εκτέλεσης του έργου.  

3.3 Η τοποθέτηση πινακίδων σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης (θα 

τοποθετηθούν δύο πινακίδες µία κατά την εκτέλεση του έργου και µία µετά την 

εκτέλεση αναµνηστική. 

3.4 Η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων χώρων εργοταξιακών εγκαταστάσεων. 

∆ιευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καµία απαίτηση, είτε 

καθυστέρηση ή τροποποίηση του προγράµµατος ή καταβολή αποζηµίωσης που 

σχετίζονται µε τέτοια προβλήµατα, ενώ παράλληλα για τις αποθέσεις των υλικών 

θεωρείται αυτονόητο ότι θα γίνονται σε θέσεις επιλογής του αναδόχου (για τις 

εργασίες αυτές ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση) και κατά 

τρόπο που να µην δηµιουργούν προβλήµατα στο περιβάλλον και να έχουν την 

έγκριση της επίβλεψης και εποπτείας του έργου. 

3.5 Η τεχνική και οικονοµική υποστήριξη της υπηρεσίας για οτιδήποτε σχετίζεται µε 

τα «βοηθήµατα» ∆ιεύθυνσης και διαχείρισης του έργου τα οποία ενδεχοµένως να 

περιλαµβάνουν : 

3.5.1 Πρόγραµµα ποιότητας έργου που θα τεκµηριώνει τις διαδικασίες διασφάλισης 

ποιότητας κατά την διάρκεια της κατασκευής και τα προγράµµατα ποιότητας 

ελέγχου ανά εργασία και τµήµατα της κατασκευής. 

3.5.2 Πρόγραµµα ασφάλειας και υγιεινής που θα τεκµηριώνει τις διαδικασίες 

ελέγχου των εργασιών και τα επιβαλλόµενα σε κάθε περίπτωση µέτρα 

ασφαλείας για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ατόµου ή µέσου και 

οποιασδήποτε ζηµίας κατά την εκτέλεση των έργων. 

3.6 Όλες οι δαπάνες για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων του 

αναδόχου ή άλλων που προβλέπονται ρητά σε άλλα άρθρα της παρούσας 

καταβάλλονται από τον ανάδοχο και θεωρούνται, ότι περιλαµβάνονται στα Γ.Ε και 

Ο.Ε. Οι χρόνοι για την εκπλήρωση των ειδικών υποχρεώσεων όπως και η 

απαιτούµενη για τις απαντήσεις ή εγκρίσεις της Υπηρεσίας, συµπεριλαµβάνονται 

στις προθεσµίες εκτέλεσης του έργου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

προβεί ο ίδιος στις αναγκαίες ενέργειες για την έγκαιρη ηλεκτροδότηση των 

εγκαταστάσεων από την ∆ΕΗ και να υποδείξει εγγράφως στον εργοδότη τις 

ενέργειες που πρέπει να κάνει αυτός, προσκοµίζοντας για υπογραφή τα 

απαιτούµενα έντυπα αιτήσεων, δηλώσεων κ.λ.π. 
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Άρθρο 20ο 

Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

 Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις 

του Ν 1418/84 και του Π∆ 609/85 όπως ισχύουν µε τις τροποποιήσεις και τις 

ερµηνευτικές εγκυκλίους και την εγκύκλιο Ε30/2000 (Αριθµ. Πρωτ. Οικ ∆.Ε.Ε.Π.Π. 

544/8-11-2000) περί κοινοποίησης της απόφασης 43/19-9-2000 «Καθιέρωση του 

Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την 

προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµοσίου Έργου». 

 

Άρθρο 21ο 

Γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π Εργολαβικά ποσοστά - Επιβαρύνσεις 

1.- Στην προκειµένη εργολαβία ισχύουν τα παρακάτω ποσοστά Γενικών Εξόδων, 

Οφέλους κ.λ.π (εργολαβικά ποσοστά) : 

α) ∆έκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται µε 

βάση τις τιµές του Συµβατικού Τιµολογίου και των Νέων Τιµών Μονάδας. 

β) ∆έκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της πραγµατικής δαπάνης για υλικά και 

ηµεροµίσθια εργατοτεχνιτών του εργολάβου κ.λ.π που αναλίσκονται για εκτέλεση 

απολογιστικών εργασιών, µειωµένο κατά την µέση τεκµαρτή έκπτωση του 

αναδόχου όπως ορίζεται στο άρθρο 42 του Π.∆ 609/85. 

2.- Όσον αφορά τον καθορισµό του ύψους των ηµεροµισθίων του προσωπικού, που 

θα ασχοληθεί για την εκτέλεση των απολογιστικών εργασιών, αυτό ορίζεται ότι θα 

γίνει µε βάση το εγκεκριµένο πρακτικό επιτροπής διαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων 

Έργων, του τριµήνου κατά το οποίο εκτελούνται οι εργασίες. 

3.- Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει δικαίωµα να ζητήσει την αντικατάσταση µελών του 

προσωπικού αυτού, τα οποία θεωρεί απαράδεκτα, ως προς την ποιότητα και την 

ποσότητα της εργασίας που εκτελούν ή ως προς την συµπεριφορά τους. 

4.- ∆εν περιλαµβάνεται στο ποσοστό Γ.Ε και Ο.Ε και στις τιµές µονάδας του 

Τιµολογίου ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας, ύψους 23% σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία, ο οποίος καταβάλλεται πρόσθετα στον ανάδοχο µε την πληρωµή της 

κάθε πιστοποίησης. 

5.- Οι προβλεπόµενες επιβαρύνσεις στους εκδιδόµενους λογαριασµούς για εργασίες 

επί τη βάσει τιµών µονάδας, µαζί µε το ποσοστό γενικών εξόδων, οφέλους κ.λ.π 

(εργολαβικό ποσοστό) και για δαπάνες απολογιστικών εργασιών είναι : 
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5.1 Γραµµάτιο πληρωµής φόρου, κατά την ισχύουσα νοµοθεσία. 

5.2 Λοιπές κρατήσεις σύµφωνα µε την Γ.Σ.Υ. 

5.3 6‰ σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν. 2166/93. 

6.- Οι κατά την σύνταξη των τιµών µονάδας βασικές τιµές υλικών που εµφανίστηκαν, 

περιλαµβάνουν τις κάθε είδους επιβαρύνσεις αυτών (πλην Φ.Π.Α) δηλ. φόρους, 

τέλη, δασµούς, φόρο κύκλου εργασιών, ειδικούς φόρους κ.λ.π. Κατ’ εξαίρεση 

τυχόν αυξοµειώσεις, κρατήσεων του ∆ηµοσίου που επιβαρύνουν άµεσα το 

εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο στο µέτρο που ίσχυαν κατά το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν µεταγενέστερες αυξοµειώσεις 

αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα (Π.∆ 609/85, 

άρθρο 34, παρ. 5). Τα παραπάνω ισχύουν και για τις νέες τιµές µονάδας που 

τυχόν κανονιστούν. 

 

Άρθρο 22ο 

Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωµών – Επιβαρύνσεις 

1.- Οι τµηµατικές πληρωµές θα γίνονται βάσει µηνιαίων πιστοποιήσεων που θα 

συντάσσονται από τον ανάδοχο και θα υποβάλλονται για έγκριση και πληρωµή 

στην υπηρεσία. 

Οι τµηµατικές πληρωµές θα υπόκεινται στις κρατήσεις εγγυήσεων σύµφωνα µε 

την ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρο 27 του Π∆ 609/85) και αποδίδονται σύµφωνα µε 

το νόµο. 

2.- Οι πιστοποιήσεις, λογαριασµοί και πληρωµές προς τον ανάδοχο, συντάσσονται 

και ενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 7 και 8 του 

Ν.1418/84 και τις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.∆ 609/85. 

3.- Οι πιστοποιήσεις, επιµετρήσεις κ.λ.π συντάσσονται µε ευθύνη του αναδόχου, 

υπογράφονται και υποβάλλονται από τον ίδιο στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στα 

απαιτούµενα αντίτυπα σύµφωνα µε το άρθρο αυτό και κατά χρονικά διαστήµατα 

τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών. 

4.- Οι εντολές πληρωµής εκδίδονται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στα χρονικά 

πλαίσια που ο νόµος ορίζει. 

5.-Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκοµίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

1. Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια οικονοµική εφορεία 

2. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας 
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3. Γραµµάτιο είσπραξης της, υπέρ του ∆ηµοσίου, καταβολής φόρου εισοδήµατος 

που αντιστοιχεί στην πιστοποίηση. 

 

Άρθρο 23ο 

Έλεγχος - ∆ειγµατοληψίες - Εγκατεστηµένα υλικά 

 Για τον έλεγχο των κάθε είδους κατασκευών ισχύουν τα αντίστοιχα οριζόµενα 

στους σχετικούς κανονισµούς και προδιαγραφές που ισχύουν για το έργο. Ειδικά 

για τον έλεγχο των έγχυτων κονιαµάτων, θα εκτελούνται δοκιµές µε λήψεις 

δοκιµίων από την επίβλεψη κατά την κατασκευή τους. Πριν τη θραύση των 

δοκιµίων θα γίνεται έλεγχος σε αναπήδηση µε κρουσιόµετρο. Η θραύση των 

δοκιµίων θα γίνεται σε εργαστήριο του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή άλλο αναγνωρισµένο 

εργαστήριο, µε δαπάνη του αναδόχου. 

 ∆ειγµατοληπτικές “ πυρηνοληψίες “ µπορούν να πραγµατοποιηθούν κατά την 

κρίση της επίβλεψης ή της επιτροπής παραλαβής τους έργου, µε ευθύνη και 

δαπάνες του αναδόχου, οι δε έλεγχοι θα γίνουν σε κρατικό εργαστήριο. 

 Επίσης ο ανάδοχος οφείλει µε τον εντεταλµένο πολιτικό µηχανικό του να διενεργεί 

σε συνεργασία µε την επίβλεψη, συνεχείς ελέγχους της κατασκευής και να 

προτείνει έγκαιρα και τεκµηριωµένα τις απαραίτητες βελτιώσεις ή τη διαδικασία 

εφαρµογής τους κατά την διάρκεια του έργου. 

 

Άρθρο 24ο 

Ικριώµατα 

1.- Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα µέτρα ασφαλείας και τις προδιαγραφές που 

αναφέρονται στα Π.∆ 778 ΦΕΚ τ.Α/193/26-8-1980 και Π.∆ 1073 ΦΕΚ τ.Α/260/16-

9-81. 

 

Άρθρο 25ο 

Σκυροδέµατα 

25.1 Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεµα οποιασδήποτε κατηγορίας 

ή ποιότητας ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί πλήρως µε τις διατάξεις 

του Ελληνικού κανονισµού, δηλ : 

- Ο ελληνικός κανονισµός για τη µελέτη και εκτέλεση έργων από οπλισµένο 

σκυρόδεµα που εγκρίθηκε µε την απόφαση ∆11ε/0/30123/21-10/31-12-

1991 (ΦΕΚ 1068Β’) και τροποποιήθηκε µε την απόφαση Α11β/13 της 3/28-
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3-1995 (ΦΕΚ 227/Β’), όπως ισχύει σήµερα σύµφωνα µε τον ΕΚΩΣ 2000 

(ΦΕΚ 1329/6-11-2000). 

- Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ-97) που δηµοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ 315/Β’/17-04-97 (απόφαση ∆14/19164/28-3/17-4-1997). 

- Το DIN 1045 «Κανονισµοί για την εκτέλεση έργων από οπλισµένο 

σκυρόδεµα». 

- Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (ΚΧΤ) αρ. 

δ14/36010 της 29.2/24-3-2000 (ΦΕΚ 381/Β’). 

 

25.2 Για κάθε κατηγορία ποιότητας σκυροδέµατος ο ανάδοχος υποχρεούται στην 

εκπόνηση, µε µέριµνα και δαπάνες του, µελέτης σύνθεσης, µε βάση 

αντιπροσωπευτικές ποσότητες υλικών από τα προσκοµισθέντα στο εργοτάξιο. 

Η µελέτη σύνθεσης οφείλει να επαναλαµβάνεται όσες φορές µεταβάλλεται η 

πηγή προµήθειας ή το είδος ή η ποιότητα των συνιστώντων υλικών ή οι 

καιρικές συνθήκες. Η µελέτη αυτή υπόκειται στον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας και του Επιβλέποντα. 

 

25.3 Η ανάµειξη των υλικών του σκυροδέµατος θα γίνεται αποκλειστικά µε µηχανικό 

αναµικτήρα, κατάλληλου τύπου, απόδοσης πολλαπλάσιου σάκου τσιµέντου, 

απαγορευµένης της χρήσης κλάσµατος σάκου. 

 

25.4 Εάν χρησιµοποιηθεί έτοιµο σκυρόδεµα, ο ανάδοχος υποχρεούται αν 

συµµορφωθεί πλήρως µε την πρότυπη προδιαγραφή του Υ∆Ε – Υπηρεσία 

Οικισµού ∆.13 – 305/Αύγουστος 1975 «Έτοιµο σκυρόδεµα» 

(ΦΕΚ1237/Β/10.11.75), όπως έχει τροποποιηθεί µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας 

Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/97), και ισχύει σήµερα. 

 Ειδικότερα : 

1. Το όνοµα του εργοστασίου παραγωγής. 

2. Τον χαρακτηριστικό αριθµό του δελτίου αποστολής. 

3. Την ηµεροµηνία και τον αριθµό του φορτηγού. 

4. Το όνοµα του ανάδοχου ή την επωνυµία της ανάδοχης εταιρείας. 

5. Το έργο και την τοποθεσία του έργου. 

6. Την ποσότητα του σκυροδέµατος σε κυβικά µέτρα. 

7. Τον χρόνο που φορτώθηκε και την υπογραφή του αποστολέα. 

8. Την ονοµαστική αντοχή. 
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9. Το εργάσιµο του σκυροδέµατος τη στιγµή που παραδίδεται επί τόπου. 

10. Τον τύπο και την κατηγορία αντοχής του τσιµέντου που έχει 

χρησιµοποιηθεί. 

11. Για χρήση σε οπλισµένα και προεντεταµένα σκυροδέµατα τον λόγο νερού 

τσιµέντου [συν/της Υ/Σ]. Ο Συντελεστής Υ/Σ θα πρέπει να µην είναι 

µεγαλύτερος από 0.65 για κατηγορίες σκυροδέµατος C 20/25 και 

ανώτερες. 

12. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο. 

13. Η µέγιστη διάµετρος των αδρανών. 

14. Αν χρησιµοποιήθηκαν πρόσθετα και ποια. 

15. Η ώρα που έφθασε το έτοιµο σκυρόδεµα στο εργοτάξιο. 

16. Η ώρα που συµπληρώθηκε η διάστρωσή του. 

 

25.5 Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος όλων των οπλισµένων τµηµάτων της 

κατασκευής θα γίνεται µε δονητές χωρίς καµµία ιδιαίτερη αποζηµίωση του 

αναδόχου, της σχετικής δαπάνης περιλαµβανοµένης στις τιµές του Τιµολογίου. 

 

25.6 Για τον έλεγχο του σκυροδέµατος θα εκτελεσθούν δοκιµές αντοχής µε λήψη 

δοκιµίων κατά την διάστρωσή του, µε εντολή της επίβλεψης και φροντίδα και 

δαπάνη του αναδόχου του έργου, µε υπόδειξη και παρουσία της επίβλεψης. 

 

25.7 Η θραύση των δοκιµίων θα γίνεται σε κρατικό εργαστήριο, µε δαπάνες του 

αναδόχου. 

 

25.8 Η δαπάνη όλων των δειγµατοληψιών ελέγχου σκυροδέµατος βαρύνουν τον 

ανάδοχο µέχρι ποσοστό 6% της συνολικής δαπάνης της ποσότητας του 

σκυροδέµατος που κατασκευάστηκε ή και µεγαλύτερο, εφόσον διαπιστωθεί 

ευθύνη του αναδόχου. 

  

Άρθρο 26ο 

Συνθήκες έργου 

 Η υποβολή προσφοράς στη δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι 

διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει την φύση και τον τόπο του 

έργου, και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και ειδικών τοπικών συνθηκών 

κατασκευής του έργου, κυρίως σε ότι αφορά τις θέσεις απόθεσης προϊόντων, τις 
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µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση, αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα 

εξασφάλισης νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπέλασης, τις συνήθεις 

επικρατούσες καιρικές συνθήκες στον τόπο του έργου, το είδος και τα µέσα 

(µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη, αλλά 

και κατά την κατασκευή του έργου καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέµατα που µε 

οποιοδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το 

κόστος του έργου σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 

 

Άρθρο 27ο 

∆οκιµές εγκαταστάσεων 

1.- Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος αµέσως µετά την περάτωση των εγκαταστάσεων 

να προβεί µε δικά του µέσα, όργανα, υλικά και δαπάνες στις δοκιµές, οι οποίες θα 

επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτουµένων 

αποτελεσµάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών που θα 

υπογράφεται από την επίβλεψη και τον ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο 

πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

2.- Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανονισµούς και τις 

απαιτήσεις της εγκεκριµένης µελέτης. 

  

 

Άρθρο 28ο 

Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης εργασιών – Απαιτούµενοι έλεγχοι και µελέτες – 

Πρόγραµµα ποιότητας έργου (ΠΠΕ) 
 
 

 Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης από 
ειδικευµένο προσωπικό, κατά τρόπο άµεµπτο από τεχνική άποψη και σύµφωνα 
µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.∆. 609/85, όπως αυτές έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα, τους όρους της σύµβασης γενικά και τις 
εντολές της Επίβλεψης του έργου. 

 Για τα ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά την διάρκεια των εργασιών και 
µέχρι της οριστικής παραλαβής εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του 
Π.∆. 609/85. 

28.1 Ποιοτικός έλεγχος – ακαταλληλότητα υλικών 
 Ο καθορισµός των οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών των εργασιών, που 

προβλέπεται από τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης, 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. Εστω και αν 
δεν ορίζεται κάτι στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης ή στις οδηγίες και εντολές της 
Υπηρεσίας, εννοείται ότι κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου πρέπει να είναι 
άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή και άµεµπτη εµφάνιση, όσο και ως προς 
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την εναρµόνισή του µε τα λοιπά τµήµατα του έργου και µε το σκοπό που 
προορίζεται να εξυπηρετήσει. 

 Για τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών, τµηµάτων κατασκευής και ολοκληρωµένων 
κατασκευών ισχύουν τα αναφερόµενα :  

-    Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε από το άρθρο 2 του Νόµου 2229/94, και στο παρόν. 

-    Στα λοιπά άρθρα της Γ.Σ.Υ και στους κανονισµούς/προδιαγραφές στους 
οποίους αυτά         παραπέµπουν. 

-    Στις ΠΤΠ του τ. Υ.∆.Ε ή (νυν Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.), οι οποίες συµπληρώνουν τα 
άρθρα της Γ.Σ.Υ και στους κανονισµούς / προδιαγραφές στους οποίους τα 
άρθρα των Τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης παραπέµπουν. Οι παραπάνω 
ΠΤΠ δεν ισχύουν αν διαφοροποιούνται από τα παραπάνω άρθρα. 

-   Στις προβλέψεις των εγκεκριµένων Μελετών και αυτών που πιθανά να συντάξει 
ο Ανάδοχος (που θα εκπονούνται και θα εγκρίνονται κατά τη διάρκεια της 
Σύµβασης) και που νοούνται σαν συµπληρωµατικές των παραπάνω και δεν 
ισχύουν αν διαφοροποιούνται από τα άρθρα και κανονισµούς που 
αναφέρθηκαν. 

 Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις για περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών, 
και ελαττωµάτων της κατασκευής ισχύουν γενικά όσα αναφέρονται στα άρθρα 
45 και 46 του Π.∆ 609/85. Κατισχύουν όµως τούτων οι ρητές αναφορές του 
παρόντος άρθρου, των λοιπών άρθρων της παρούσας Ε.Σ.Υ., των άρθρων της 
∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας καθώς και των άρθρων των Τευχών ∆ηµοπράτησης 
στα οποία παραπέµπει η παρούσα Ε.Σ.Υ. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται (ΦΕΚ 1265/Β/18-10-2000) να αναπτύξει και να 

εφαρµόσει ένα Σύστηµα Ποιότητας Έργου που θα τεκµηριώνει τις 

διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας κατά την διάρκεια της κατασκευής 

και τα προγράµµατα ποιοτικού ελέγχου ανά εργασία και τµήµατα της 

κατασκευής. Το όλο σύστηµα θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των 

Συµβατικών Τευχών και τις προδιαγραφές ISO 10005 : 2001 (ISO 10005 : 

1995). 
 Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει σε 20 Η.Η. από την υπογραφή της 

σύµβασης το πρόγραµµα διασφάλισης ποιότητας, ως ελάχιστα όρια ανεκτής 
ποιότητας σύµφωνα µε την § 2 τουάρθρου 10 του Π.∆. 609/85 και της αριθµ. 
∆ΕΕΠΠ ΟΙΚ/502/11-12-2000 απόφασης του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά και τις κατασκευές / εξοπλισµούς 
µε µέριµνα και δαπάνες του, ως προς την επάρκεια / ποιότητα/ καταλληλότητα 
και συµβατότητά τους προς τις προδιαγραφές της Ε.Σ.Υ., της Γ.Σ.Υ και των 
κωδίκων / κανονισµών/ προδιαγραφών που αυτοί παραπέµπουν. Εάν κάποιοι 
έλεγχοι γίνουν σε εργαστήρια της αλλοδαπής, ο Ανάδοχος επιβαρύνεται και µε 
τις δαπάνες ταξιδιών και διαµονής των εκπροσώπων της Επίβλεψης που θα 
παρακολουθήσουν τους ελέγχους αυτούς.  

 Επί πλέον στη φάση υπογραφής της σύµβασης υποχρεούται να 

προσλάβει ειδικό έµπειρο διαπιστωµένο Οίκο, της αποδοχής της 

Υπηρεσίας, που θα συµπράξει στην ανάπτυξη και εφαρµογή του 

Συστήµατος Ποιότητας και στους Ποιοτικούς Ελέγχους. Ο Οίκος αυτός θα 

καλείται Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου (ΟΠΕ), θα είναι συνυπεύθυνος µε τον 

Ανάδοχο για την ποιότητα / επάρκεια / καταλληλότητα και συµβατότητα 

προς τους όρους των Ε.Σ.Υ, Γ.Σ.Υ και των προδιαγραφών στις οποίες 

παραπέµπουν, των περαιωµένων κατασκευών / εξοπλισµών και 

ενσωµατωµένων υλικών. Πρέπει να είναι Οίκος µε κύρια δραστηριότητα 
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σε θέµατα Ποιοτικού Ελέγχου και επαρκή εµπειρία σε θέµατα παροµοίων 

έργων. Ο Οίκος αυτός πρέπει να αναφέρεται στη Σύµβαση. 
 Οι αµοιβές του Οίκου αυτού βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 

εκτιµηθεί και περιληφθεί ανηγµένες στην Προσφορά του. 
 Στις παραπάνω αµοιβές του ΟΠΕ θα περιλαµβάνεται και η κάλυψη των 

οποιωνδήποτε δαπανών που είναι αναγκαίες για την ασφάλισή του, όπως 
γίνεται σχετική αναφορά στο άρθρο 48 της παρούσας. Οι δαπάνες αυτής της 
ασφάλισης βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει έγκαιρα στην Επίβλεψη λεπτοµερές 
Σχέδιο όλων των δοκιµών και ελέγχων που αφορούν αυτοτελή τµήµατα των 
κατασκευών / εξοπλισµών, που θα συνυπογράφεται από τον αντίστοιχο ΟΠΕ. 
Τούτο θα είναι σύµφωνο µε την Ε.Σ.Υ, την  Γ.Σ.Υ και τους κανονισµούς / 
κώδικες / προδιαγραφές, στους οποίους οι όροι όλων των συµβατικών τευχών 
παραπέµπουν. Στο Σχέδιο θα περιλαµβάνονται τουλάχιστον : 

 Πλήρεις λεπτοµέρειες για τις διαδικασίες και µεθόδους ελέγχων / δοκιµών. 
 Συσχετισµό µε τις σχετικές προδιαγραφές. 
 Χρονικό εντοπισµό των δραστηριοτήτων που αφορούν : 
 α) Τις δειγµατοληψίες. 
 β) Τους ελέγχους / δοκιµές. 
 γ) Τις εγκρίσεις από την Επίβλεψη. 
 δ) Την υποβολή αποτελεσµάτων των ελέγχων / δοκιµών υλικών και 

κατασκευών και των υπαρχόντων πιστοποιητικών ποιότητας / καταλληλότητας 
υλικών και ετοίµων προϊόντων στην Επίβλεψη. 

 Τα εργαστήρια ελέγχου. 
 Τους υπεύθυνους µηχανικούς του Αναδόχου και του ΟΠΕ. 
 Κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. 
 Ο χρονικός καθορισµός των παραπάνω δραστηριοτήτων θα βρίσκεται σε 

συσχετισµό µε τα Χρονοδιαγράµµατα του Εργου. Οι χρόνοι που θα 
προβλέπονται για τις εγκρίσεις κ.λπ. της Επίβλεψης θα είναι εύλογοι. 

 Το παραπάνω Σχέδιο δοκιµών και ελέγχων θα υποβάλλεται στην Επίβλεψη για 
έγκριση (µε ή χωρίς τροποποιήσεις) δύο µήνες τουλάχιστον πριν από την 
έναρξη των αντίστοιχων εργασιών / παραγγελιών. Η Επίβλεψη θα έχει 20 
ηµερολογιακές ηµέρες για να εγκρίνει, µε ή χωρίς παρατηρήσεις, το Σχέδιο 
∆οκιµών και Ελέγχων. 

 Η παρέλευση του χρονικού τούτου διαστήµατος χωρίς ανταπόκριση της 
Επίβλεψης επιτρέπει στον Ανάδοχο να προχωρήσει σύµφωνα µε τις προτάσεις 
του. Η έγκριση ή µη απάντηση της Υπηρεσίας δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο 
από τις ευθύνες του, ούτε τον ΟΠΕ. 

 Όλες οι υποβολές του αναδόχου που αφορούν θέµατα Ποιοτικού Ελέγχου θα 
υιοθετούνται και θα προσυπογράφονται και από τον ΟΠΕ. 

 Η υποβολή στην Επίβλεψη των αποτελεσµάτων του ποιοτικού ελέγχου θα 
γίνεται αµέσως µόλις είναι διαθέσιµα τα αποτελέσµατα. Η τελευταία µιας σειράς 
υποβολών αποτελεσµάτων δοκιµών / ελέγχων κάθε παρτίδας υλικού ή ενός 
υποτµήµατος στοιχείου του Εργου θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό, 
εκδιδόµενο από τον ΟΠΕ, επάρκειας / καταλληλότητας / συµβατότητας µε τις 
προδιαγραφές της παρτίδας υλικού ή υποτµήµατος στοιχείου του Εργου. 

 Η τυχόν µη ρητή µνεία των παραπάνω σε µερικά άρθρα της Γ.Σ.Υ δεν 
αποδυναµώνει την γενική ισχύ της παρούσας παραγράφου. 

 Συµπληρωµατικά προς τους όρους του παρόντος άρθρου, θα έχει ισχύ και η 
επόµενη παράγραφος του παρόντος άρθρου αναφορικά µε τη ∆ιασφάλιση 
Ποιότητας του Εργου. 
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 Ο κύριος του έργου θα ασκήσει δια της Επιβλέψεως ποιοτικό έλεγχο (quality 
control) των υλικών και κατασκευών / εξοπλισµού και έλεγχο διασφάλισης 
ποιότητας (quality assurance)  στην έκταση που θα κρίνει αναγκαία. 

 Ετσι ο Ανάδοχος υποχρεούται : 
 Να θέτει εγκαίρως υπόψη της Επίβλεψης κάθε στοιχείο που αφορά ελέγχους 

υλικών ή κατασκευών / εξοπλισµού και τα συναφή δείγµατα. 
 Να διευκολύνει την άνετη επικοινωνία και συνεργασία της Επίβλεψης µε τον 

ΟΠΕ. 
 Να κοινοποιεί στην Επίβλεψη, µε δική του µέριµνα, όλη την αλληλογραφία µε 

τον ΟΠΕ, αµελητί. 
 Να κοινοποιεί στον ΟΠΕ, µε δική του µέριµνα, όλα τα έγγραφα, παρατηρήσεις, 

σχέδια κ.λπ. που του αποστέλλει η επίβλεψη (όταν δεν έχουν κοινοποιηθεί ήδη 
από αυτήν), που κατά την υπεύθυνη κρίση του, ενδιαφέρουν τον ΟΠΕ. 

 Να περιλάβει στη σύµβαση µε τον ΟΠΕ όρους διασφάλισης της άµεσης 
επικοινωνίας της Επίβλεψης µε τον ΟΠΕ και να θέσει υπό την έγκριση της 
Επίβλεψης τη σύµβαση, σε περίπτωση αλλαγής ή προσθήκης ΟΠΕ. 

 Να διασφαλίσει την άνετη επικοινωνία και συνεργασία του ΟΠΕ µε τον (τους) 
Μελετητή (ές), που τυχόν θα συντάξουν µελέτες κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής. 

 Η Επίβλεψη δικαιούται να παρεµβαίνει µε παρατηρήσεις και υποδείξεις που θα 
αφορούν την ποιότητα υλικών, κατασκευών / εξοπλισµού, ενεργώντας προς τον 
Ανάδοχο ή τον ΟΠΕ κοινοποιώντας πάντοτε και στον Ανάδοχο. 

 Ο ποιοτικός έλεγχος αφορά όλες τις φάσεις του Εργου, δηλαδή τις κατασκευές 
και τη συντήρηση του Εργου, καθώς και τυχόν µελέτες που θα συνταχθούν. 

 Όλα τα υλικά / κατασκευές / εξοπλισµοί για να γίνουν αποδεκτά από τον κύριο 
του έργου θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από τον ΟΠΕ. 

 Για κάθε εργασία που απαιτεί έγκριση της µεθόδου εκτέλεσης που θα 
ακολουθηθεί, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη την ΕΣΥ ή /και άλλες  
προδιαγραφές, ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τη σχετική µεθοδολογία 
προς έγκριση από τον ΟΠΕ, πριν να υποβάλει τις σχετικές µεθοδολογίες στην 
Υπηρεσία προς έγκριση. 

 Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης και µετά την αποπεράτωση των εργασιών των 
εγκαταστάσεων ο Ανάδοχος θα προβεί µε δική του ευθύνη, µέριµνα και 
δαπάνες, και µε παρουσία του ΟΠΕ και της Επίβλεψης, στις δοκιµές που 
απαιτούνται, προκειµένου να αποδειχθεί η σωστή λειτουργία και άριστη 
ποιότητα των εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Ο αριθµός και οι 
τύποι των δοκιµών για τις εγκαταστάσεις θα προταθούν από τον Ανάδοχο και 
τον ΟΠΕ και θα τεθούν υπό την κρίση και έγκριση της Επίβλεψης. 

 Αν κατά την εκτέλεση των δοκιµών διαπιστωθεί βλάβη, ανεπάρκεια, 
µειονέκτηµα, ελάττωµα, κακή ποιότητα υλικών κ.λπ. ολοκλήρων των 
εγκαταστάσεων ή τµηµάτων τους, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση επισκευή, 
συµπλήρωση, αποκατάσταση, αναπλήρωση ή και πλήρη αντικατάσταση και 
στη συνέχεια επανάληψη των δοκιµών µέχρις ότου τα αποτελέσµατα κριθούν 
ικανοποιητικά από την Επίβλεψη. 

 Επισηµαίνεται ότι η ευθύνη του Αναδόχου έγκειται στην εκτέλεση των εργασιών 
των εγκαταστάσεων όχι µόνο µε τρόπο σύµφωνο προς τις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών, αλλά κατά τρόπο που διασφαλίζει το τελικό αποτέλεσµα της 
καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

 Η ίδια διαδικασία δοκιµών, παρουσία της Επίβλεψης, προκειµένου να 
αποδειχθεί η σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων, µε τις ίδιες συνεπαγόµενες 
ευθύνες και δαπάνες σε βάρος του Αναδόχου αντικαταστάσεις κ.λπ., σύµφωνα 
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µε τα παραπάνω, θα γίνει και κατά το τέλος του Χρόνου Εγγύησης της 
υποχρεωτικής συντήρησης του ΄Εργου. 

 Ο αριθµός των ελέγχων που θα γίνουν θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον ίσος 
σε είδος και αριθµό µε τους προβλεπόµενους στους ισχύοντες κανονισµούς. 

 Όλα τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα καταγράφονται σε Πρακτικά που θα 
συντάσσονται και θα αποτελούν ιδιαίτερο Αρχείο Ελέγχων. Τα αποτελέσµατα 
των ελέγχων αυτών, που είναι ουσιώδες επιµετρητικό στοιχείο, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν και ως δικαιολογητικά των ενδιάµεσων και τελικών 
πληρωµών. Αποδεκτά αποτελέσµατα τέτοιων ελέγχων δεν απαλλάσσουν τον 
Ανάδοχο από την ευθύνη επίτευξης των στόχων ποιότητος των Τευχών 
∆ηµοπράτησης. 

 Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα συνεχούς 
ελέγχου των υλικών και κατασκευών. 

 Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία σε περίπτωση που θα διαπιστώσει προφανείς 
αποκλίσεις από Κανονισµούς, ή Προδιαγραφές, ή προφανείς κακοτεχνίες, έχει 
το δικαίωµα να εφαρµόσει τα σχετικά «µε κακοτεχνίες», όπως αυτά αναλύονται 
στο άρθρο 46 του Π.∆. 609/85. 

 Οι αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, και εφ’ όσον 
συγχρηµατοδοτούν το Έργο, διατηρούν το δικαίωµα, µε δικά τους έξοδα, να 
διενεργήσουν ποιοτικούς ελέγχους. 

 Επισηµαίνεται σχετικά η παρ. 4 του άρθρου ΤΕΤΑΡΤΟΥ του Ν. 2372/96, που 
αναφέρεται σε διενεργούµενους ελέγχους ποιότητας, για έργα 
κατασκευαζόµενα µε συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 
σύµβουλο που θα προσλαµβάνεται µε απόφαση του ΥΠ.ΕΘ.Ο ύστερα από 
σχετικό διαγωνισµό, και προς τον οποίο σύµβουλο ο Ανάδοχος και ο ΟΠΕ 
έχουν την υποχρέωση, όπως και η Υπηρεσία, να παρέχουν στοιχεία και 
πληροφορίες, ώστε να διευκολύνεται το έργο του και να εξασφαλίζουν την 
ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους κατασκευής του ΄Εργου στις πηγές 
λήψης των υλικών και την ακώλυτη πραγµατοποίηση δειγµατοληψιών. 

 Εργαστήρια 
 Όλες οι δοκιµές (χαλύβδινων τεµαχίων / τµηµάτων, σκυροδεµάτων, εδαφικών 

δειγµάτων, γεωυφασµάτων κ.λπ.) θα γίνουν σε αναγνωρισµένα εργαστήρια 
που θα επιλεγούν µε τη διαδικασία που αναφέρεται στις παραπάνω 
υποπαραγράφους. 

 Ο Ανάδοχος στην αρχή του χρόνου εκτέλεσης της Σύµβασης θα πρέπει να 
προτείνει στην Υπηρεσία τα αναγνωρισµένα εργαστήρια µε τα οποία προτίθεται 
να συνεργαστεί. 

 Από αυτά η Υπηρεσία θα ορίσει ένα ή δύο µε τα οποία θα συνεργάζεται για την 
επίλυση προβληµάτων σχετικών µε την εκτέλεση των έργων και από τα οποία, 
η Υπηρεσία, θα µπορεί να προσκαλεί τους αρµόδιους επιστήµονες επί τόπου 
του έργου, κάθε φορά που θα αναφύονται σχετικά προβλήµατα για την επίλυσή 
τους. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τον έλεγχο της Υπηρεσίας σε όλη την 
διάρκεια εκτέλεσης των δοκιµών. 

 Ποινικές ρήτρες 
       Τα αποτελέσµατα των δοκιµών που προαναφέρθηκαν υποβάλλονται στην 

επίβλεψη µέσα σε δύο ηµέρες από τη δειγµατοληψία εκτός από τις δοκιµές για 
την αντοχή των σκυροδεµάτων που υποβάλλονται µέσα σε δύο ηµέρες από την 
ηµέρα που θα γίνει η θραύση τους, σύµφωνα µε τους κανονισµούς. 

       Οι δοκιµές µε ακριβή στοιχεία, για τις θέσεις όπου γίνονται ή όπου 
ενσωµατώθηκε το υλικό που δοκιµάστηκε, καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα 
που συνοδεύει τα βιβλία καταµέτρησης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος τους. 
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Αν ο ανάδοχος κάνει λιγότερες δοκιµές από τις ελάχιστες υποχρεωτικές, για 
κάθε µια που λείπει ή που υπάρχει χωρίς όµως έλεγχο από τον επιβλέποντα ή 
το ΚΕ∆Ε, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα 1.500 € που εκπίπτει από 
τον πρώτο λογαριασµό µετά την επιβολή της. Η ποινική αυτή ρήτρα είναι 
ανέκκλητη και οι δοκιµές που λείπουν θα εκτελούνται στο ΚΕ∆Ε ή άλλο 
εργαστήριο µε δαπάνη του αναδόχου. Αυτές δεν µπορούν να καλυφθούν µε 
περισσότερες δοκιµές σε επόµενα στάδια. 

 Σκυροδέµατα 
 Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεµα οποιαδήποτε κατηγορίας ή 

ποιότητας ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί πλήρως µε τις διατάξεις 
του  ΦΕΚ 1068/31-12-1991 «Περί Κανονισµού για την µελέτη και κατασκευή 
έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
σήµερα (Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος – ΦΕΚ 315/Β/97 και το 
Παράρτηµά του, που εγκρίθηκε µε την απόφαση Ε.∆. ∆14/.19164/28-3-1997 
του Υ∆Ε, Προδιαγραφές του ΕΛΟΤ κ.λπ.) και του κανονισµού τεχνολογίας 
χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος (Κ.Τ.Χ) ΦΕΚ 381/Β/24-3-2000. 

 Για κάθε κατηγορία ποιότητας σκυροδέµατος ο ανάδοχος υποχρεούται στην 
εκπόνηση, µε µέριµνα και δαπάνες του, µελέτης σύνθεσης, µε βάση 
αντιπροσωπευτικές ποσότητες υλικών από τα προσκοµισθέντα στο εργοτάξιο. 
Η µελέτη σύνθεσης οφείλει να επαναλαµβάνεται όσες φορές µεταβάλλεται η 
πηγή προµήθειας ή το είδος ή η ποιότητα των συνιστώντων υλικών ή οι 
καιρικές συνθήκες. Η µελέτη αυτή υπόκειται στον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας και του Επιβλέποντα. 

 Η ανάµειξη των υλικών του σκυροδέµατος θα γίνεται αποκλειστικά µε µηχανικό 
αναµικτήρα, κατάλληλου τύπου, απόδοσης πολλαπλάσιου σάκου τσιµέντου, 
απαγορευµένης της χρήσης κλάσµατος σάκου. 

 Εάν χρησιµοποιηθεί έτοιµο σκυρόδεµα, ο ανάδοχος υποχρεούται αν 
συµµορφωθεί πλήρως µε την πρότυπη προδιαγραφή του Υ∆Ε – Υπηρεσία 
Οικισµού ∆.13 – 305/ Αύγουστος 1975 «Ετοιµο σκυρόδεµα»  (ΦΕΚ 
1237/Β/10.11.75), όπως έχει τροποποιηθεί µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/97), όπως ισχύει σήµερα. 
Ειδικότερα : 
1. Το όνοµα του εργοστασίου παραγωγής. 
2. Τον χαρακτηριστικό αριθµό του δελτίου αποστολής. 
3. Την ηµεροµηνία και τον αριθµό του φορτηγού. 
4. Το όνοµα του ανάδοχου ή την επωνυµία της ανάδοχης εταιρείας. 
5. Το έργο και την τοποθεσία του έργου. 
6. Την ποσότητα του σκυροδέµατος σε κυβικά µέτρα. 
7. Τον χρόνο που φορτώθηκε και την υπογραφή του αποστολέα. 
8. Την ονοµαστική αντοχή. 
9. Το εργάσιµο του σκυροδέµατος τη στιγµή που παραδίδεται επί τόπου. 
10. Τον τύπο και την κατηγορία αντοχής του τσιµέντου που έχει 

χρησιµοποιηθεί. 
Για χρήση σε οπλισµένα και προεντεταµένα σκυροδέµατα τον λόγο νερού 
τσιµέντου [συν/της Υ/Σ). Ο Συντελεστής Υ/Σ θα πρέπει να µην είναι 
µεγαλύτερος από 0.65 για κατηγορίες σκυροδέµατος Β 20/25 και ανώτερες. 
Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο. 
Η µέγιστη διάµετρος των αδρανών. 
Αν χρησιµοποιήθηκαν πρόσθετα και ποια. 
Επίσης πρέπει να προβλέπεται χώρος για να προστεθούν, όταν φθάνει το 
έτοιµο σκυρόδεµα στο εργοτάξιο και τα ακόλουθα στοιχεία. 
Η ώρα που έφθασε το έτοιµο σκυρόδεµα στο εργοτάξιο. 
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Η ώρα που συµπληρώθηκε η διάστρωσή του. 
Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος όλων των οπλισµένων τµηµάτων της 
κατασκευής θα γίνεται µε δονητές χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση του 
αναδόχου, της σχετικής δαπάνης περιλαµβανοµένης στις τιµές του Τιµολογίου. 
Για τον έλεγχο του σκυροδέµατος θα εκτελεσθούν δοκιµές αντοχής µε λήψη 
δοκιµίων κατά την διάστρωσή του, µε εντολή της επίβλεψης και φροντίδα και 
δαπάνη του αναδόχου του έργου, µε υπόδειξη και παρουσία της επίβλεψης. 
Η θραύση των δοκιµίων θα γίνεται σε Εργαστήριο του ΕΜΠ ή κρατικό, µε 
δαπάνες του αναδόχου. 
Η δαπάνη όλων των δειγµατοληψιών ελέγχου σκυροδέµατος βαρύνουν τον 
ανάδοχο µέχρι ποσοστό 6% της συνολικής δαπάνης της ποσότητας του 
σκυροδέµατος που κατασκευάστηκε ή και µεγαλύτερο, εφόσον διαπιστωθεί 
ευθύνη του αναδόχου. 
 

• Το παραπάνω Π.Π.Ε. του έργου είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις ως προς το 
περιεχόµενό του και τον τρόπο που θα ελέγχεται µε :  

o α) τη ∆ΙΠΑ∆ 611/2001 (ΦΕΚ 1013/Β/2-8-11) 
o β) τη ∆ΕΕΠ/ΟΙΚ/502/01 (ΦΕΚ 1265Β/18-10-10)   

 
 

 

Άρθρο 29ο 

Ασφαλίσεις 

 
1.- Γενικοί όροι Ασφάλισης 

 Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων που θα συναφθούν θα πρέπει να τηρούνται 

οι ακόλουθοι γενικοί όροι : 

1.- Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων ο Ανάδοχος πρέπει να 

συµµορφώνεται και να λαµβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόµων, Νοµοθετικών 

∆ιαταγµάτων, Κανονισµών κ.λ.π που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρµογή στην 

Ελλάδα. 

2.- Ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους όρους κ.λ.π των Ασφαλιστηρίων. 

Οι παρεχόµενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονοµικοί και ασφαλιστικοί όροι, 

εξαιρέσεις απαλλαγές κ.λ.π υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση 

της Υπηρεσίας. 

3.- Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις 

υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύµβαση, 

ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις προβλεπόµενες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια 

Συµβόλαια, εξαιρέσεις εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κ.λ.π. Ο Ανάδοχος 

παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή 

και πράγµατα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων. 



 

 

 

32 

4.- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που θα συνοµολογήσει κριθούν 

ως µη ικανοποιητικές από την Υπηρεσία η τελευταία δικαιούται να συνάψει, στο 

όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούµενα Ασφαλιστήρια και να 

παρακρατήσει (εντόκως µε το νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας) το ποσό των 

ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόµενες σε αυτόν πληρωµές, είτε µε κατάπτωση 

ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου. 

Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλλει στους 

ασφαλιστές το οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία για να αποφύγει 

ενδεχόµενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλλει τα ασφάλιστρα στους 

ασφαλιστές για λογαριασµό του Αναδόχου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα 

ποσά ως ανωτέρω. Η Υπηρεσία επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να 

παρακρατεί από οφειλόµενες πληρωµές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι 

δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λ.π 

που τυχόν υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων. 

5.- Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία µε την οποία ο Ανάδοχος 

συνοµολόγησε τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (µερικά 

ή ολικά) να καταβάλλει αποζηµίωση για οποιαδήποτε ζηµιά κ.λ.π για οποιοδήποτε 

λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της 

µη εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης κ.λ.π σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, 

και η Υπηρεσία δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασµό του ή 

εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης, που κατά την κρίση της απαιτούνται 

για την αποκατάσταση της εν λόγω ζηµιάς ή βλάβης. 

 

2.-Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 

 Στα ασφαλιστήρια Συµβόλαια που θα καταρτίσει ο Ανάδοχος µε τις Ασφαλιστικές 

Εταιρείες θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι : 

1.- Θα πρέπει να αναφέρονται ρητά ότι στην έννοια της λέξης “ Ανάδοχος “ 

περιλαµβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται µε 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για το υπόψη έργο, καθώς επίσης 

και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπροµηθευτές του Αναδόχου. 

2.- Η Υπηρεσία θα είναι συνασφαλιζόµενη. 

3.- Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δε δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν 

χωρίς τη γραπτή (µε συστηµένη επιστολή) πριν από τριάντα (30) ηµέρες, σχετική 
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ειδοποίηση της Ασφαλιστικής Εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την 

Υπηρεσίας, 

4.- Ο Ανάδοχος προκειµένου να εξασφαλιστεί η Υπηρεσία για τις απαιτήσεις της απ’ 

αυτόν σε σχέση µε τα ποσά που έχει καταβάλλει (µε εξαίρεση τις προκαταβολές 

έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που αποδέχτηκε η 

Υπηρεσία) υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να συµπεριλάβουν 

τόσο στο Κατά Παντός Κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου Ασφαλιστήρια που 

καλύπτουν το ίδιο το Έργο τον εξής Ειδικό Όρο : 

 Σε περίπτωση µερική ή ολική καταστροφής ή βλάβης του Έργου : 

α) Προκειµένου η Ασφαλιστική Εταιρεία να καταβάλλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη 

ζηµιά κ.λ.π αποζηµίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το 

σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 

β) Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρεία την εν λόγω 

συγκατάθεση, η απαίτηση του Αναδόχου κατά της Ασφαλιστικής Εταιρείας για την 

καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία αυτόµατα και χωρίς άλλες 

διατυπώσεις (ειδική ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) και 

η Ασφαλιστική Εταιρεία αποδέχεται από τώρα και υποχρεώνεται να καταβάλλει τη 

σχετική  αποζηµίωση στην Υπηρεσία µετά από αίτησή της. 

 Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατά κανένα 

τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν 

από την Σύµβαση που έχει συνάψει µε την Υπηρεσία. 

 

3.-Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 

 Στα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει 

να περιλαµβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις : 

 

1.-Ασφάλιση ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

1.1 Ειδικοί όροι 

 Το ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο 

είτε µε την έναρξη των εργασιών ή το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την 

υπογραφή της σύµβασης (οποιοδήποτε από τα δύο συµβεί πρώτα), στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER 

NOTES) φυλάσσονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

1.2 Αντικείµενα ασφάλισης 
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α) Η συνολική αξία του υπό κατασκευή Έργου (Εξοπλισµός, υλικά, εργασίες, κ.λ.π) 

συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν συµπληρωµάτων της Σύµβασης, 

αναθεωρήσεων των ή και αναπροσαρµογών (θετικών ή αρνητικών) του αρχικού 

Συµβατικού Τιµήµατος. 

 Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµιάς 

ή καταστροφής, µερικής ή ολικής, που οφείλονται ή προκαλούνται από 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία περιλαµβανοµένων των κινδύνων από ανωτέρα βία, 

τυχαία περιστατικά (καθώς επίσης από λανθασµένη µελέτη (FAULTI DESIGN), 

λανθασµένη κατασκευή (MANUFACTURER’S RISK), ελαττωµατικά υλικά, 

λανθασµένη εργασία, κ.λ.π, µε εξαίρεση τους κινδύνους που συνήθως 

εξαιρούνται, και δεν καλύπτονται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (π.χ πόλεµος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, 

κατάσχεση, µόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία κ.λ.π). 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά 

διαστήµατα την αναπροσαρµογή του ασφαλιζόµενου κεφαλαίου σύµφωνα µε την 

πραγµατική αξία του Εργου και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώµατος της 

υποασφαλίσεως. 

β) Οι µόνιµες, µη µόνιµες ή και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του 

Αναδόχου καθώς επίσης και ο εν γένει εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί για την 

κατασκευή του Έργου. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι 

οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς κ.λ.π που οφείλονται ή προκαλούνται από 

ανωτέρα βία ή και τυχαία περιστατικά. 

γ) Τα κάθε είδους υλικά που τυχόν χορηγηθούν από την Υπηρεσία για να 

ενσωµατωθούν στο Έργο. 

1.3 ∆ιάρκεια ασφάλισης 

 Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει, είτε µε την έναρξη των εργασιών, είτε το 

αργότερο δέκα πέντε (15) ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης εκτέλεσης 

του έργου, (ανάλογα µε ποίο από τα δύο συµβεί πρώτα) και θα λήγει, είτε µε την 

ηµεροµηνία της βεβαιωµένης περάτωσης των εργασιών (για έργα οικοδοµικά), 

είτε µε την ηµεροµηνία της Έναρξης της Εµπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ 

εξοπλισµού). 

 Από την ηµεροµηνία αυτή αρχίζει η εκτεταµένη κάλυψη της περιόδου συντήρησης 

(extended maintenance period) η οποία λήγει την ηµεροµηνία που θεωρείται ότι 

συντελείται η Προσωρινή Παραλαβή. 
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2.-Ασφάλιση ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ από Τυχαία Περιστατικά και Ανωτέρα Βία. 

2.1 Ειδικοί Όροι 

 Το ή τα Ασφαλιστήρια που θα εκδοθούν θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο, 

δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της βεβαιωµένης 

περάτωσης των εργασιών (για έργα αρχιτεκτονικά και Πολ. Μηχ.) ή την 

προβλεπόµενη ηµεροµηνία της έναρξης της Εµπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ 

εξοπλισµού) στη ∆/νουσα Υπηρεσία. 

 Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής να 

υποβάλλει στην ∆/νουσα Υπηρεσία  δύο (2) µήνες πριν από την προβλεπόµενη 

ηµεροµηνία της βεβαιωµένης περάτωσης των εργασιών (για έργα Αρχ. Μηχ. και 

Πολ. Μηχ.) ή την ηµεροµηνία έναρξης της Εµπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ 

εξοπλισµού). Βεβαιώσεις Ασφάλισης (COVER NOTES) για τις ασφαλίσεις που θα 

συνοµολογηθούν αργότερα και θα καλύπτουν το Έργο για κινδύνους από Ανωτέρα 

Βία και Τυχαία Περιστατικά µαζί µε την απόδειξη πληρωµής της προκαταβολής 

των ασφαλίστρων. 

 Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται από 

την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

 

2.2 Αντικείµενο ασφάλισης 

 Η συνολική αξία του (ουσιαστικά αποπερατωµένου) Έργου έναντι κινδύνων από 

Ανωτέρω Βία και Τυχαία Περιστατικά (π.χ σεισµό, φωτιά κ.λ.π). 

 

2.3 ∆ιάρκεια ασφάλισης 

 Από την ηµεροµηνία της βεβαιωµένης περάτωσης των εργασιών (για έργα Πολ. 

Μηχ.) ή την ηµεροµηνία της Έναρξης της Εµπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ 

εξοπλισµού), µέχρι την ηµεροµηνία που θεωρείται ότι συντελείται η Προσωρινή 

Παραλαβή. 

 

3.-Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου Έναντι Τρίτων 

3.1 Ειδικοί όροι 

 Το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο 

µε  την έναρξη των εργασιών ή το αργότερο ∆έκα πέντε (15) ηµέρες µετά την 

υπογραφή της σύµβασης εκτέλεσης (οποιοδήποτε από τα δύο συµβεί πρώτα) στη 

∆/νουσα Υπηρεσία. 
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 Το ή τα Ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, που τυχόν απαιτούνται για 

την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης απ’ αυτόν 

εργασιών συντήρησης, επισκευής ή άλλης εργασίας σχετικής και µέσα στα 

πλαίσια των συµβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται σε δύο (2) 

αντίτυπα πέντε (5) ηµέρες πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών 

συντήρησης κ.λ.π. 

 Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται από 

την ∆/νουσα Υπηρεσία. 

 

3.2 Aντικείµενο Ασφάλισης 

 Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου έναντι 

Τρίτων και οι Ασφαλιστικές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε 

τρίτους για σωµατικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές 

ζηµιές που προξένησε ο Ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών 

κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών και διαφόρων 

άλλων εργασιών, οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στα πλαίσια των 

συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαµβάνονται τα εξής : 

α) Η ∆/νουσα Υπηρεσία το εν γένει Προσωπικό της και οι συνεργάτες της µε το 

προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύµφωνα µε τους όρους και τις 

εξαιρέσεις της διασταυρωµένης ευθύνης έναντι αλλήλων (GROSS LIABILITY). 

β) Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει oποιαδήποτε αγωγή 

εγείρεται κατά του Αναδόχου ή της ∆/νουσα Υπηρεσία και του προσωπικού τους, 

στην περίπτωση που η βλάβη και η ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, 

για βλάβη ή ζηµιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι 

Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λ.π 

σχετιζόµενων µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται 

εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

γ) Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώµατος αγωγής κατά της ∆/νουσας 

Υπηρεσίας των συµβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην 

περίπτωση που η βλάβη ή η ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των 

προσώπων αυτών. 

δ) Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη της ∆/νουσας Υπηρεσία 

(ευθύνη προστήσαντος). 
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3.3 Όρια αποζηµίωσης 

 Τα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση σε ένα 

αυτοτελές Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά 

περιστατικό, τα ακόλουθα : 

3.3.1 Σωµατικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων (συµπεριλαµβανοµένων και των 

αξιώσεων για ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής ευθύνης) κατ’ 

άτοµα και ατύχηµα €. 30.000. 

3.3.2 Σωµατικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων για κάθε οµαδικό ατύχηµα 

ανεξαρτήτως του αριθµού των παθόντων €. 60.000. 

3.3.3 Υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε πράγµατα ή και ζώα τρίτων συνέπεια 

ζηµιογόνου γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθµού των τυχόν ζηµιωθέντων 

τρίτων εξ’ αυτού ως και ζηµιωθέντων αντικειµένων €. 60.000. 

3.3.4 Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης €. 

150.000 Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών 

µειωθεί κάτω του ποσού 40.000.€ (λόγω επέλευσης ζηµιογόνων γεγονότων 

και καταβολής από τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζηµιώσεων), ενώ 

τόσο η σύµβαση Υπηρεσίας - Αναδόχου όσο και το σχετικό Ασφαλιστήριο 

Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων εξακολουθούν να βρίσκονται 

σε ισχύ, ο Ανάδοχος για να µη µένει υποασφαλισµένος οφείλει να φροντίζει 

για την άµεση συµπλήρωση του ανώτατου ορίου ευθύνης των ασφαλιστών 

του κατά το αντίστοιχα µειωµένο ποσό, έτσι ώστε το ανώτατο ευθύνης των 

ασφαλιστικών να είναι συνεχώς 100.000 €. καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 

υποχρέωσης του Αναδόχου για ασφάλιση της αστικής ευθύνης του έναντι 

τρίτων. 

 Τα ποσά των παραγράφων α, β, γ, δ µπορεί να διαφοροποιούνται κατά 

περίπτωση, και µετά από εντολή της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας. 

 Σε ένα ενιαίο Ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ και ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ τα όρια αποζηµιώσεως για τα οποία θα 

πραγµατοποιείται η ασφάλιση θα πρέπει να είναι τα τριπλάσια από τα 

παραπάνω όρια κατά περίπτωση. 

 

3.4 ∆ιάρκεια ασφάλισης 

 Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την έναρξη, µε οποιοδήποτε τρόπο, των 

εργασιών και θα λήγει την ηµεροµηνία της αποπεράτωσης των εργασιών 

κατασκευής. 
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 Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής εάν προκύψει θέµα επισκευής, 

συντήρησης ή άλλης ρύθµισης σχετικής µε το Εργο, η οποία εµπίπτει στα πλαίσια 

των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών 

από δικά του συνεργεία, τότε θα πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική 

κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων µε τους ίδιους όρους κ.λ.π όπως 

και στην αρχική του ασφάλιση και µε διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την 

αποπεράτωση των εργασιών επισκευής, συντήρησης κ.λ.π. 

 

4.-Ασφάλιση ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

4.1 Ειδικοί όροι 

 Το σχετικό Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται στη ∆/νουσα Υπηρεσία (15) ηµέρες πριν 

από την έναρξη µεταφορών και θα φυλάσσεται απ΄ αυτή. 

 

4.2 Αντικείµενο Ασφάλισης 

 Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η συνολική αξία των µεταφερόµενων υλικών 

(εξοπλισµός, µηχανήµατα κ.λ.π) προέλευσης εξωτερικού ή και εσωτερικού, καθώς 

και των υλικών ιδιοκτησίας της Υπηρεσίας που θα µεταφέρονται µε ευθύνη του 

Αναδόχου για τους µεταφορικούς κινδύνους. Τα υλικά αυτά θα ασφαλίζονται ΚΑΤΑ 

ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ. 

 

4.3 ∆ιάρκεια Ασφάλισης 

 Τα µεταφερόµενα υλικά θα ασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια της µεταφοράς τους 

από οποιοδήποτε σηµείο της Ελλάδας ή και του εξωτερικού µέχρι την εκφόρτωσή 

τους στον τόπο του Εργου. 

 

5.- Ασφάλιση ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ κ.λ.π 

5.1 Ασφάλιση των Οχηµάτων, Μηχανηµάτων Έργου κ.λ.π από τη χρήση τους σαν 

αυτοκινούµενα οχήµατα (Ν. 489/76). 

 Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζηµιές 

κ.λ.π που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήµατα, µηχανήµατα Έργου κ.λ.π 

που θα χρησιµοποιηθούν απ’ αυτόν για τις ανάγκες του Έργου, είτε ανήκουν σε 

αυτόν, είτε σε τρίτους, είτε στο προσωπικό του σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, 

της Ελληνικής Νοµοθεσίας (Ν. 489/76) και για ποσά κάλυψης αυτά που 

προβλέπονται εκάστοτε από την ισχύουσα Νοµοθεσία. Στα σχετικά Ασφαλιστήρια 

πρέπει να περιλαµβάνονται και τα εξής : 
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 Υπεύθυνος για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω Ασφαλιστηρίων είναι ο 

Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στη ∆/νουσα Υπηρεσία για 

έλεγχο, οπότε του ζητηθούν. Η Υπηρεσία σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου 

να επιδείξει τα εν λόγω Ασφαλιστήρια ή σε περίπτωση που τα Ασφαλιστήρια είναι 

ελλιπή ή παρέχουν ανεπαρκή κατά το Νόµο κάλυψη, δικαιούται να απαγορεύει την 

είσοδο, έξοδο και οποιαδήποτε µετακίνηση του αντίστοιχου οχήµατος στην 

περιοχή του Έργου. 

 

5.2 Ασφάλιση των Οχηµάτων, Μηχανηµάτων Έργου κ.λ.π από τη χρήση τους σαν 

Εργαλεία. 

 Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζηµιές, 

ατυχήµατα κ.λ.π που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήµατα, µηχανήµατα 

Έργου κ.λ.π που θα χρησιµοποιηθούν από αυτόν σαν εργαλεία για την εκτέλεση 

εργασιών κατασκευής Έργου. 

 Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζηµίωσης, οι όροι και προϋποθέσεις κ.λ.π 

είναι οι αυτοί που ισχύουν στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων (παρ. 

3.3 του παρόντος). 

 Εξαιρείται ο όρος : Η Υπηρεσία είναι συνασφαλισµένη. 

 

6.- Ασφάλιση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαµβάνει δύο (2) περιπτώσεις : 

6.1 Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό 

προσωπικό σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας. 

 Ειδικότερα για το ηµεδαπό προσωπικό απαιτείται σύµφωνα µε την Εργατική 

Νοµοθεσία ασφάλιση στο ΙΚΑ ή σε άλλο Οργανισµό Κύριας ή Επικουρικής 

Ασφάλισης ανάλογα µε την ειδικότητα. 

 Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται 

δηλαδή από την Εργατική Νοµοθεσία της Χώρας προέλευσης του προσωπικού 

και να µην αντιβαίνει στις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας. Ο 

Ανάδοχος προκειµένου να πληρωθεί, πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει έγκαιρα 

στην Υπηρεσία  όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά ασφάλισης του εν γένει 

εργατοτεχνικού  και υπαλληλικού προσωπικού του. 

 

6.2 Ασφάλιση συµβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου 
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 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συµβούλους ή 

συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες του Έργου. Στην περίπτωση 

αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει για την ασφάλιση των συµβούλων ή 

συνεργατών του, ηµεδαπών ή και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων προσωπικών 

ατυχηµάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής του. 

 Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύµβουλοι του 

Αναδόχου για τους οποίους έχουν γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρας τους, 

οι οποίες ισχύουν για την εδώ παραµονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική 

Νοµοθεσία. 

 Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των αντίστοιχων 

Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλλει στην ∆/νουσα Υπηρεσία Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι 

πράγµατι οι Σύµβουλοι, συνεργάτες του κ.λ.π είναι ασφαλισµένοι έναντι κινδύνων 

προσωπικών ατυχηµάτων. Οι Υπεύθυνες αυτές ∆ηλώσεις φυλάσσονται από την 

Υπηρεσία. 

 

7.- Ασφάλιση ΥΛΙΚΩΝ  που χορηγούνται στον Ανάδοχο 

7.1 Αντικείµενο Ασφάλισης 

 Η Ασφαλιστική Εταιρεία ασφαλίζει σε ανοιχτή βάση και Κατά Παντός Κινδύνου τα 

υλικά, εργαλεία, µηχανήµατα, εφόδια και παρεµφερή είδη που χορηγεί η Υπηρεσία 

στον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης. 

 Η ασφάλιση καλύπτει επίσης και τα υλικά, µηχανήµατα, και παρεµφερή είδη που 

τυχόν αποξηλώνονται από τον Ανάδοχο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω 

εργασιών και προορίζονται για επανατοποθέτησή τους ή για επιστροφή τους στις 

Αποθήκες της Υπηρεσίας. 

 Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγµή που τα υλικά αυτά παραδίδονται 

από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο για την ενσωµάτωσή τους στα Έργα. 

 

Άρθρο 30ο  

 Γραφεία – Εγκαταστάσεις – ∆ιευκολύνσεις της Υπηρεσίας 

 
30.1 Μέσα σε τριάντα (30) µέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος βάσει σχεδίων του, τα οποία θα γίνουν αποδεκτά από 
την Επίβλεψη, να ιδρύσει σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία 
και να συντηρεί και λειτουργεί σε όλη την διάρκεια της κατασκευής του έργου, 
µε δαπάνες του, τα παρακάτω : 
1. Γραφεία κατάλληλου εµβαδού, εξοπλισµένα µε έπιπλα, ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, σχεδιαστήριο, fax, αριθµοµηχανή, φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα  



 

 

 

41 

κ.λπ., τηλέφωνα, ηλεκτρικό ρεύµα, θέρµανση και εγκαταστάσεις υγιεινής 
για την στέγαση της Επίβλεψης και των δικών του τεχνικών υπηρεσιών. 

 Οι χώροι που αντιστοιχούν στην επίβλεψη θα έχουν ελάχιστο 

εµβαδόν 15τ.µ. περίπου και θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από 

αυτήν.  
2. Κλειστό χώρο για τα αποδυτήρια του εργατικού προσωπικού. 
3. Κουτί φαρµάκων για την παροχή πρώτων βοηθειών, όπως προβλέπεται 
από τις υπάρχουσες υγιεινοµικές διατάξεις και τους κανονισµούς. 

4. Πρόχειρους χώρους υγιεινής (τουαλέτες, νιπτήρες κ.λπ.), κοντά στο 
εργοτάξιο για χρήση του προσωπικού και οι οποίοι θα πληρούν τις 
υπάρχουσες υγιεινοµικές διατάξεις και τους κανονισµούς. 

5. Οδική σύνδεση µε το υπάρχον δίκτυο, όπου του υποδειχθεί, µε τις 
απαραίτητες σηµατοδοτήσεις για την διευκόλυνση των κινήσεων των 
µεταφορικών µέσων σε συνεννόηση µε την Επίβλεψη. 

6. Κλειστές αποθήκες, οι οποίες θα αερίζονται καλά και θα προφυλάσσονται 
από τις καιρικές συνθήκες, όπου θα αποθηκεύονται υλικά και µηχανήµα 
που από την φύση τους, ή κατά την κρίση της Υπηρεσίας, έχουν ανάγκη 
εξασφάλισης από τις καιρικές συνθήκες κλοπές ή άλλες βλάβες που 
µπορεί να γίνουν σε ανοικτό χώρο. 

30.2 ∆εν αποκλείεται, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Εργοδότη ο Ανάδοχος να 
χρησιµοποιήσει τους στεγασµένους χώρους για την στέγαση γραφείων, 
αποθηκών κ.λπ., µε τους όρους που θα θέσει ο Εργοδότης και οι οποίοι είναι 
υποχρεωτικοί για τον Ανάδοχο. 

30.3 Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις και το εργοτάξιο θα είναι περιφραγµένα σύµφωνα 
µε τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

 
 

 

Άρθρο 31ο  

 Στοιχεία τα οποία πρέπει να διαθέτει το εργοτάξιο 
319.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ιδρύσει στο εργοτάξιο Εργοταξιακό 

Γραφείο όπως περιγράφεται στο άρθρο 30 της παρούσας, την τεχνική 
διεύθυνση του οποίου θα έχει ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού Γραφείου 
που µνηµονεύεται στο άρθρο 32 παρ. 2 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

31.2 Η ίδρυση του Εργοταξιακού Γραφείου και ο διορισµός του Τεχνικού ∆ιευθυντή 
πρέπει να πραγµατοποιηθούν το αργότερο µέσα σε 30 και 5 ηµέρες 
αντίστοιχα από την υπογραφή της Σύµβασης και πάντως πριν από την έναρξη 
οποιασδήποτε εργασίας. 

31.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει στο εργοτάξιο και συγκεκριµένα στο 
Εργοταξιακό Γραφείο, δύο (2) πλήρεις σειρές των κατασκευαστικών σχεδίων, 
µια σειρά τευχών δηµοπράτησης, µία σειρά της εγκεκριµένης µελέτης 
εφαρµογής, αντίγραφο της εργολαβικής σύµβασης και όσα άλλα 
προβλέπονται σε άλλα σηµεία των τευχών δηµοπράτησης. Τα στοιχεία αυτά 
πρέπει να είναι συγκεντρωµένα, σε καλή κατάσταση και να διατίθενται για 
χρήση στην Επίβλεψη. 

 
 

Άρθρο 32ο  

 ∆ιεύθυνση των έργων από τον Ανάδοχο 
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32.1 Εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης 
κατασκευής του έργου θα αναλάβει τα καθήκοντά του και ο Προϊστάµενος του 
εργοταξιακού γραφείου. 

32.2 Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι έµπειρος διπλωµατούχος  
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ή άλλης ισότιµης Σχολής 10ετούς τουλάχιστον 

πείρας, µε κατασκευαστική πείρα σηµαντικών οικοδοµικών έργων, που θα 
διορίζεται από τον Ανάδοχο ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας. 

             Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επίσης για τον ίδιο σκοπό 
Μηχανολόγο/Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιµης Σχολής 10ετούς 
τουλάχιστον πείρας, επειδή παράλληλα µε τις οικοδοµικές εργασσίες 
κατασκευάζονται και οι Η/Μ εγκαταστάσεις. 

 Για την έγκριση των παραπάνω προτεινόµενων ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών, 
ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην ∆/νουσα  Υπηρεσία του έργου πριν από την 
υπογραφή της Σύµβασης, όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά 
λεπτοµερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα τους. Η 
Υπηρεσία µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να µή δώσει την έγκρισή της 
για τους προτεινόµενους Μηχανικούς, σε περίπτωση κατά την οποία 
θεωρήσει ότι αυτοί δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι 
κατάλληλοι για την παραπάνω θέση. 
Ο Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής 
απασχόλησης για το υπόψη έργο και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι 
αιτιολογηµένη και θα οφείλεται µόνο σε λόγους που έχουν να κάνουν µε εκτός 
εργοταξίου απασχόληση που αφορά στο υπόψη έργο. 

 Όταν ο Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου απουσιάζει ως ανωτέρω, 
θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του που θα είναι µηχανικός εκ του 
υπολοίπου προσωπικού και θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

32.3 Ο Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως 

εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί 
τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του εργοταξίου περιλαµβανοµένης της 
παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της 
Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και 
στοιχείου, που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου 
(παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κ.λπ.). 

32.4 Ο Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου είναι αρµόδιος και υπεύθυνος για 
την ακριβή εφαρµογή της µελέτης για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση 
των εργασιών και για τη λήψη και εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων 
προστασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων στο έργο, καθώς και κάθε 
τρίτου. 

            Επίσης από τους παραπάνω µηχανικούς ο προϊστάµενος του 

εργοταξιακού γραφείου και ο µηχανολόγος/ηλεκτρολόγος µηχανικός, 

είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση της πολεοδοµικής 

νοµοθεσίας κατά την εκτέλεση του έργου δεδοµένου ότι θα υπογράψουν 

ως επιβλέποντες µηχανικοί όλα τα απαιτούµενα έντυπα για την 

θεώρηση της πολεοδοµικής αδείας προκειµένου να συνδεθεί το έργο µε 

τα δίκτυα Κ.Ω. Γι΄αυτό οι Μηχανικοί αυτοί (Πολιτικός και 

Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος) πρέπει να υποβάλουν στην Υπηρεσία 

υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία να αποδέχονται το διορισµό και τις 

ευθύνες τους. 
 

 

Άρθρο 33ο 
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Εκλογή του προσωπικού του αναδόχου – Ειδικές υποχρεώσεις σε προσωπικό 

  Πέρα  από  όσα  αναφέρονται  στα  άρθρα  28,  34  και  35 του Π.∆. 609/85 

εκτελεστικού του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 

2229/94, σχετικά µε το προσωπικό ισχύουν και οι, στις επόµενες παραγράφους, 

αναφερόµενοι όροι, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 26 αριθµ. πρωτ. 

∆17α/04/51/Φ.5.3/24-6-1994 του ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε την οποία είναι υποχρεωµένος να 

συµµορφωθεί κατά την σύνταξη και υποβολή του οργανογράµµατος εργοταξίου 

που προβλέπεται από το άρθρο 32 του Π.∆. 609/85, όπως συµπληρώθηκε µε το 

Π.∆. 368/94. 

33.1 Ο Ανάδοχος εκτός από τον διορισµό του Προϊσταµένου του εργοταξιακού 

γραφείου και των αντικαταστατών του, υποχρεούται να στελεχώσει µονίµως τα 

γραφεία του στο εργοτάξιο µε επιτελείο από ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό 

αναγκαίο για την διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση των επί µέρους 

τµηµάτων του έργου. Στο παραπάνω προσωπικό θα περιλαµβάνονται απαραίτητα 

για το εργοτάξιο κατ΄ελάχιστον τα παρακάτω : 

α. ΄Ενας Αρχιτέκτων Μηχανικός διπλωµατούχος Ε.Μ.Π., ή άλλης ισότιµης Σχολής 

10ετούς εµπειρίας τουλάχιστον, µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο έργο 

καθόλη τη διάρκεια των κατασκευών, που θα είναι ο αντικαταστάτης του 

Προϊσταµένου του εργοταξιακού γραφείου σε περίπτωση απουσίας του. 

β. ΄Ενας Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός διπλωµατούχος Ε.Μ.Π. ή άλλης 

ισότιµης Σχολής, ∆εκαετούς τουλάχιστον εµπειρίας για όλο το διάστηµα των 

εγκαταστάσεων, µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο έργο. 

- ∆ύο (2) έµπειροι εργοδηγοί, η συνεχής παρουσία των οποίων είναι απαραίτητη σε 

όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου. 

- ΄Ενας διπλωµατούχος Μηχανικός Προϊστάµενος του εργοταξιακού εργαστηρίου 

(σε περίπτωση που εγκατασταθεί τέτοιο επί τόπου του έργου), του οποίου το 

προσωπικό θα έχει σαν αποκλειστικά καθήκοντά του τον ποιοτικό έλεγχο της 

εκτελέσεως του έργου. Ο Μηχανικός αυτός θα είναι αποδεδειγµένης σχετικής 

εµπειρίας που θα αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά, και πλήρους και 

αποκλειστικής επί τόπου απασχόλησης καθόλη τη διάρκεια κατασκευής του 

έργου. 

- Ειδικοί επιστήµονες στην σύνταξη των µελετών, κατασκευαστικών σχεδίων κ.λπ. 

Η διάθεσή τους στα εργοταξιακά γραφεία ή στα γραφεία της έδρας της 

επιχείρησης αν απαιτείται θα γίνεται κατά περίπτωση για τους χρόνους ελέγχου 

των µελετών για τα κατά περίπτωση αναγκαία χρονικά διαστήµατα. 



 

 

 

44 

33.2 Ο ανάδοχος, ειδικά για τους µηχανικούς του άρθρου 32 θα υποβάλει έγκαιρα 

σχετικές προτάσεις προς έγκριση στην ∆/νουσα Υπηρεσία η οποία µπορεί να 

τροποποιεί τις προτάσεις του Αναδόχου όταν οι σχετικές ανάγκες το απαιτούν. 

33.3 Οι παραπάνω µηχανικοί των παραγράφων 34.1.α και 34.1..β. θα 

υπογράφουν το ηµερολόγιο του έργου καθηµερινά, ο καθένας για τον τοµέα της 

ευθύνης του και ο Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου ή ο Γενικός 

∆ιευθυντής έργου για όλους τους τοµείς. 

33.4 Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό σύµφωνα 

µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να 

εφοδιαστεί µε σχετική άδεια παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα µε µέριµνα του 

Αναδόχου και σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική και λοιπή νοµοθεσία. 

33.5 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του άρθρου τούτου, η Υπηρεσία µπορεί, εκτός των άλλων 

κυρώσεων για αντισυµβατική συµπεριφορά, να του επιβάλει και πρόστιµο µέχρι 

του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό που, ενώ θα έπρεπε κατά τα ανωτέρω 

να υπάρχει, ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι µόνιµο ή 

περιστασιακό προσωπικό του Αναδόχου. 

 Η παρουσία και η εν γένει απόδοση του περιγραφόµενου στο παρόν άρθρο 

προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και σε 

περίπτωση µη συµµόρφωσης, πλην των ανωτέρω κυρώσεων, θα ενηµερώνεται η 

Προϊσταµένη Αρχή για την αντικατάσταση τυχόν ακαταλλήλων ατόµων ή 

συµπλήρωση του Προσωπικού. 

33.6 Όλο το παραπάνω αναφερόµενο προσωπικό θα τυγχάνει της έγκρισης της 

∆/νουσας Υπηρεσίας. 

33.7 Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη 

έγκρισή της για τον ορισµό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, καθώς 

και αυτά του άρθρου 33 οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να το αποµακρύνει και να 

το αντικαταστήσει µε άλλο, του οποίου ο διορισµός θα υπόκειται επίσης στην 

έγγραφη έγκριση της ∆/νουσας Υπηρεσίας. 

 Επίσης η Υπηρεσία µπορεί να διατάσει τη στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο 

προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 

 Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καµµία 

περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις 

υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ 

ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 
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33.8 Για το παραπάνω προσωπικό απαιτείται προσκόµιση στην ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα 

αναγράφεται ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων. 

33.9 Η Υπηρεσία µπορεί να διατάσει τη στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο 

προσωπικό όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 

33.10 Το προσωπικό του Αναδόχου, ως προσδιορίζεται ανωτέρω, θα δηλούται στην 

Υπηρεσία, στην οποία θα γνωστοποιείται επίσης και κάθε τροποποίηση αυτού, µε 

στοιχεία για το εκτελεσθέν µέχρι τότε έργο του αποχωρούντος. Τα στοιχεία αυτά 

είναι απαραίτητα για την Υπηρεσία, και µόνο 

 

Άρθρο 34ο 

Γενικοί Όροι 

 Άδειες - Μέτρα ασφαλείας κ.λ.π 

 

1.- Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και 

τεχνικής, από ειδικευµένο προσωπικό. 

2.- Ο εκπρόσωπος του αναδόχου (αντίκλητος) ορίζεται σε εφαρµογή των διατάξεων 

των άρθρων 26 και 35 του Π.∆ 609/85. 

3.- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο µε δικές τους 

δαπάνες όλα τα προβλεπόµενα από τους όρους Υγιεινής του άρθρου 34 του 

Π.∆.609/85 και να προβεί στην κατασκευή, συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και 

αποκοµιδή των επιβεβληµένων προστατευτικών κατασκευών, αντιστηρίξεων και 

περιφραγµάτων του εργοταξίου, µε λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων 

προστασίας του χώρου, των διερχόµενων, των αυτοκινήτων κ.λ.π, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 34, παρ. 4 του Π.∆ 609/85. Απαιτούµενες τυχόν 

τροποποιήσεις της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια των έργων θα γίνουν έγκαιρα 

από τον ανάδοχο, σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες τοπικές Αρχές και εφόσον είναι 

αναγκαίο µε τους ιδιοκτήτες. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αντοχή και 

καταλληλότητα των κατασκευών αντιστήριξης και οφείλει να αποκαταστήσει κάθε 

βλάβη, που µπορεί να προκληθεί στην ευρύτερη περιοχή επέµβασης από τις κάθε 

είδους εργασίες του, έχοντας την αποκλειστική ευθύνη έναντι κάθε τρίτου. 

4.- Ο ανάδοχος υποχρεούται µε την υπογραφή της σύµβασης, δαπάνες του, να 

προµηθευτεί και να τοποθετήσει, στέρεα και καλαίσθητα, πινακίδα µε τα στοιχεία 

του έργου, σε περίοπτη θέση στο εργοτάξιο. Η πινακίδα θα κατασκευασθεί βάσει 

σχεδίου µετά από έγκριση του επιβλέποντα Μηχανικού. 
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5.- Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνες του να διαθέσει στην Υπηρεσία επίβλεψης 

του έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιµη ηµέρα ή ώρα, από 

την υπογραφή της σύµβασης έως την προσωρινή παραλαβή, επιβατικό 

αυτοκίνητο για επίσκεψη των έργων. 

6.- Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

µεριµνήσει για την έκδοση κάθε κατά νόµο αδείας (πεζοδροµίου, οικοδοµικής 

κ.λ.π.) καθιστάµενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση 

των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης 

υποχρεώνεται να υποβάλλει τις αναγκαίες αιτήσεις, για παροχές και συνδέσεις µε 

τη ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ κ.λ.π και την πληρωµή των λογαριασµών που βαρύνουν 

τον ανάδοχο για όσο διάστηµα ισχύει η παρούσα σύµβαση. 

7.- Επίσης ο ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των 

στοιχείων που απαιτούνται από το νόµο, και για την εφαρµογή των µέτρων 

ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών, σύµφωνα µε το Π.∆ 447/75 (ΦΕΚ 142/Α/17-7-75) “ Περί ασφαλείας των 

εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις απασχολουµένων µισθωτών “ το Π.∆ 778/1980 

(ΦΕΚ 193/Α/26-8-80) “ Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών 

εργασιών “ και το Π.∆ 1073/81 (ΦΕΚ 260/Α/16-9-81) “ Περί µέτρων ασφαλείας 

κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων 

αρµοδιότητας Πολ. Μηχανικού “ και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει σε όλη τη 

διάρκεια της κατασκευής του έργου. 

8.- Ο ανάδοχος και ο εντεταλµένος απ’ αυτόν Πολιτικός Μηχανικός είναι οι µόνοι 

υπεύθυνοι για τη σωστή εφαρµογή των µελετών και των υποδείξεων της 

επίβλεψης, για την ποιότητα και αντοχή των έργων, για την κατάλληλη εκλογή των 

υλικών που θα χρησιµοποιηθούν και για τα µέτρα ασφαλείας που  θα ληφθούν για 

την αποφυγή κάθε είδους ατυχήµατος, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, 

τόσο στους απασχολουµένους στο έργο όσο και σε τρίτους. 

9.Στην περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος µέσα στην προθεσµία που θα οριστεί 

δεν προβεί στην επανόρθωση βλάβης ή ζηµιάς για την οποία ευθύνεται, ο Κύριος 

του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ’ ευθείας σε 

βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 

10.Για την συναρµολόγηση των µηχανηµάτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

περιορισθεί µέσα στο χώρο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να λαµβάνει 

τα κατάλληλα µέτρα, για να µην παρεµποδίζεται η µέσα στο κτήριο κυκλοφορία 

του εργατοτεχνικού προσωπικού τυχόν άλλων εργολαβιών. 
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11.Οταν τελειώσει το έργο, ο ανάδοχος υποχρεούται, µε δικές του δαπάνες, να 

αποµακρύνει το εργοτάξιο του µέσα σε δέκα ηµέρες (10) από την περιοχή του 

κτηρίου και να αποδώσει το χώρο εντελώς καθαρό. Αν αυτός δε συµµορφωθεί, θα 

του επιβληθεί ποινική ρήτρα πεντακόσια ΕΥΡΩ (500 €). 

12.Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως την ∆/νουσα Υπηρεσία 

αν τυχόν κατά την κατασκευή του έργου βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα 

τέχνης ή σπαράγµατα αυτών, σύµφωνα µε την παραγρ. 10 του άρθρου 34 του 

Π.∆ 609/85. 

13.Κατά την υπογραφή της Σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης προς τρίτους και για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό. 

 

Άρθρο 35ο 

Ισχύουσα Νοµοθεσία - Κανονισµοί 

Για τη δηµοπράτηση του έργου και για την εκτέλεση της σύµβασης και της 

κατασκευής του έργου θα εφαρµοστούν οι παρακάτω διατάξεις όπως αυτές θα 

ισχύουν κατά τον χρόνο δηµοπράτησης του έργου : 

Ο Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας Κατασκευής 

∆ηµοσίων Έργων»  

Ο Ν. 1418/84 «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 23 Α’/84) 

όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τους νόµους : 

� Ν 2052/92 (ΦΕΚ Α’ 94/05-06-1992) 

� Ν 2229/94 (ΦΕΚ 138
Α
’/31-08-1994) 

� Ν 2338/95 (ΦΕΚ Α’ 202/14-09-1995) 

� Ν 2308/95 (ΦΕΚ Α’ 114/15-06-1995) 

� Ν 2372/96 (ΦΕΚ Α’ 29/28-02-1996) 

� Ν 2576/98 (ΦΕΚ 25 Α’/09-02-1998) 

� Ν 2940/01 (ΦΕΚ Α’ 180/06-08-2001) 

� Ν 3263/04 (ΦΕΚ Α’ 179/28-09-2004) 

� Ν 3481/06 
 

Οι διατάξεις Ν 1642/86 για το ΦΠΑ (ΦΕΚ Α’ 25/86) 

� Το άρθρο 27 του Ν 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (ΦΕΚ Α’ 

1370/93) 
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� Ν 2362/95 – ∆ηµόσιο λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α’ /95) 

 

∆ικαστική προστασία  

� Ν 2522/97 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται 

της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α’ 178/08-09-1997) 

� Ν 2854/00 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται 

της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων σύµφωνα µε την οδηγία 

92/13/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 243 Α’/07-11-2000) 

� Ν 3021/02 «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε 

πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις µέσων 

ενηµέρωσης» (ΦΕΚ 143 Α’/19-6-2002), όπως ισχύει  σήµερα. 

� Ν 3886/10 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων 

συµβάσεων» 

 

 

Προεδρικά διατάγµατα 

� Π∆ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α’/31-12-1985). Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα.. 

� Π∆ 472/85 (ΦΕΚ 168 Α’/2-10-1985). Σύνθεση Επιτροπών ΜΕΕΠ και 

ΜΕΚ και άλλες ρυθµίσεις σχετικές µε την εφαρµογή των άρθρων 15,16 

και 17 του Ν 1418/84. 

� Π∆ 23/93 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα δηµόσια 

έργα προς τις διατάξεις των Οδηγιών 71/304, 71/305, 78/669, 89/440 

και 69/665 της ΕΕ», όπως αυτό ισχύει µετά την τροποποίηση του από 

το Π∆ 85/95 και Π∆ 334/2000. 

� Π∆ 286/94 (ΦΕΚ 148Α'/14-9-1994) 

� Π∆ 334/94 (ΦΕΚ 176 Α’/25-10-1994) «Προϊόντα δοµικών κατασκευών» 

� Π∆ 368/94 (ΦΕΚ 201 Α’/2-12-1994) 

� Π∆ 402/96 (ΦΕΚ 269 Α’/10-12-1996). Τροποποιητικό του Π∆ 609/85. 

� Π∆ 210/97 (ΦΕΚ 166 Α’/25-8-1997). Τροποποιητικό του Π∆ 609/85. 

� Π∆ 285/97 (ΦΕΚ 269 Α’/1997). Τροποποιητικό του Π∆ 609/85. 

� Π∆ 218/99 (ΦΕΚ 187 Α’/16-9-1999). Τροποποιητικό του Π∆ 609/85. 

� Π∆ 334/2000 (ΦΕΚ 279). «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για 

τα δηµόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ», όπως 
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τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το Π∆ 336/02 (ΦΕΚ 281 Α’/20-

11-2002). 

� Π∆ 305/96 (ΦΕΚ Α’ 212/29-8-1996). «Ελάχιστες προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή 

κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ και την 

130195/7-5-1997 εγκύκλιο περί εφαρµογής του. (ΣΑΥ – ΦΑΥ). 

� Π∆ 447/75 «περί µέτρων ασφαλείας των σε οικοδοµικές εργασίες 

ασχολούµενων µισθωτών» 

� Π∆ 798/80 «περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 

εργοτάξια οικοδοµών κλπ» 

� Π.∆ 1073/81 «περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 

εργοτάξια οικοδοµών κ.λπ.». 

 

Αποφάσεις (όπως έχουν τροποποιηθεί µε τον Ν 3263/04) 

� ∆  17α/08/16/ΦΝ402/10-2-98 (ΦΕΚ 116 Β’/12-2-98). ∆ιαδικασία για την 

ανάδειξη αναδόχου κατασκευής δηµοσίων έργων όπως αυτή 

τροποποιήθηκε µε την ∆ 17α/ 10/65/ΦΝ 402/24-7-98 (ΦΕΚ 835 Β’/12-8-

98) και σχετικοί εγκύκλιοι ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΓΓ∆Ε/ ∆ιεύθυνση Νοµοθετικού 

Συντονισµού και Κωδικοποίησης 

Ε27/1998 αρ.πρωτ. ∆17 α/03/71/ΦΝ 402/28-8-1998 

Ε16/1999 αρ.πρωτ. ∆17 α/05/35/ΦΝ 402/26-4-1999 

Ε23/2000 αρ.πρωτ. ∆17 α/05/42/ΦΝ 402/2-8-2000 

� ∆17 α/04/50ΦΝ 430/2/11-10-2001 (ΦΕΚ 1314Β’). ∆ιαδικασία τήρησης 

µητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις. 

� ∆17 α/10/54/ΦΝ 430/17/22-10-2001 (ΦΕΚ 1418Β’). εγγραφή στο ΜΕΕΠ 

εξειδικευµένων επιχειρήσεων για εξειδικευµένες εργασίες. 

� ∆17α/09/42/ΦΝ 430/8-5-2003 περί χορήγηση αντιγράφων των 

οικονοµικών προσφορών σε διαγωνισµό ∆ηµοσίων ΄Εργων. 

� ∆17α/04/44/ΦΝ430/12-5-2003 περί επανακαθορισµό ορίων 

προϋπολογισµού έργων κατά τάξη επιχειρήσεων του  ΜΕΕΠ. 

 

Εγκύκλιοι (όπως έχουν τροποποιηθεί µε τον Ν 3263/04) 

� Εγκύκλιος Ε30/2000 (Αρ. πρωτ. οικ. ∆ΕΕΠΠ 544/8-11-2000) περί 

κοινοποίησης της Απόφασης 43/19-9-2000 «Καθιέρωση του Φακέλου 
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Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την 

προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµοσίου έργου. 

Στην εκπόνηση των διαφόρων µελετών που αναφέρονται στη διακήρυξη καθώς 

και επίσης και για την κατασκευή των έργων θα ληφθούν υπόψη και οι 

παρακάτω Κανονισµοί και αποφάσεις : 

� Ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (ΓΟΚ) που περιέχεται στο 

Ν1577/85, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε και ισχύει 

σήµερα. 

� Ο Κτιριοδοµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 59 Α’/3.2.1989) όπως ισχύει σήµερα. 

� Οι διατάξεις του Κανονισµού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π∆ 71/88 

και οι λοιπές πυροσβεστικές διατάξεις», όπως ισχύουν σήµερα. 

� Ο Κανονισµός Θερµοµόνωσης Κτιρίων (ΦΕΚ 302/6/4-7-1979), όπως 

ισχύει σήµερα. 

� Οι Κανονισµοί για την ασφαλή διακίνηση ατόµων µε ειδικά προβλήµατα 

ΑΜΕΑ. 

� Οι προδιαγραφές Οικοδοµικών Κτιριακών µελετών και οι σχετικές 

Υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές 

µελετών 

� Ο νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός. 

� Ο ελληνικός κανονισµός για την µελέτη και εκτέλεση έργων από 

οπλισµένο σκυρόδεµα, που εγκρίθηκε µε Απόφαση ∆11ε/0/30123/21-

10/31/12/1991 (ΦΕΚ 1068 Β’) και τροποποιήθηκε µε την  Απόφαση 

∆11β/13 της 3/28-3-1995 (ΦΕΚ 227 Β’), όπως ισχύει σήµερα σύµφωνα 

µε τον ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329/6-11-2000). 

� Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος όπως εγκρίθηκε µε την 

Απόφαση Ε∆2α/01/22 της 8-3/9-5-1985 (ΦΕΚ 266 Β’) και 

τροποποιήθηκε µε την Απόφαση ∆14/19164/28-3/17-4-1997 

(ΦΕΚ315Β’). 

�  Οι Αποφάσεις και εγκρίσεις που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε 

εγκρίσεις σιδηρού οπλισµού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις 

συστηµάτων ενίσχυσης υφισταµένων κτιρίων. 

� Το DIN 1054 «Κανονισµοί για θεµελιώσεις και επιτρεπόµενες τάσεις 

εδαφών». 
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� Το DIN 1045 “Κανονισµοί για την εκτέλεση έργων από οπλισµένο 

σκυρόδεµα» και τον «Κανονισµό τεχνολογίας χαλύβων οπλισµένου 

σκυροδέµατος αρ. ∆14/36010 της 29-2/24-3-2000 (ΦΕΚ 381 Β’). 

� Ο Κανονισµός Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

� Οι διατάξεις της ∆ΕΗ.  

� Οι κανονισµοί εγκατάστασης και λειτουργίας ανελκυστήρων. 

� Οι κανονισµοί διάθεσης λυµάτων, ακαθάρτων και οµβρίων. 

� Οι κανονισµοί υδραυλικών εγκαταστάσεων. 

� Οι κανονισµοί µηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

� Οι κανονισµοί µελέτης, κατασκευής, ελέγχου και συντήρησης 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδοµών. 

� Οι εγκεκριµένες ΤΟΤΕΕ. 

� Οι γερµανικοί κανονισµοί ή αντίστοιχοι κανονισµοί άλλων χωρών σε 

θέµατα που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κανονισµούς και 

αποφάσεις. 

� Οι κανονισµοί που αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής και 

Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών καθώς και 

κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 

Περίληψης ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας 

� Οι τοπικές δεσµεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, γειτνίασης µε 

αγωγούς υψηλής τάσης της ∆ΕΗ , κλπ. 

� Τα αναλυτικά τιµολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, 

ΑΤΕΟ, κλπ) 

� Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της παρούσης ∆ιακήρυξης. 

Στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω, θα ισχύουν, οι 

κανονισµοί, οδηγίες και επί µέρους προδιαγραφές που µνηµονεύονται στα υπόλοιπα 

τεύχη δηµοπράτησης, καθώς επίσης και οι οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 36
ο
 

Προσαρµογή - Συµπλήρωση Μελετών του Έργου – Έκδοση, αναθεώρηση 

αδειών - Καταχώρηση του ανελκυστήρα στο Μητρώο Ανελκυστήρων 

 
 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση να προβεί στα 

παρακάτω: 
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 1.    Mε βάση τις µελέτες, τις προδιαγραφές και τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας, 

να εφαρµόσει τις µελέτες πάνω στο έδαφος, να προβεί στην αναπασσάλωση 

και χωροστάθµηση των αξόνων του έργου, στον έλεγχο των µελετών 

εφαρµογής σε σχέση µε τις πραγµατικές συνθήκες του έργου στη λήψη των 

απαιτουµένων συµπληρωµατικών στοιχείων για συµπλήρωση και προσαρµογή 

των εγκεκριµένων στοιχείων της µελέτης εφαρµογής, στις πιθανές 

συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις αυτής καθώς και στην σήµανση της ζώνης 

κατάληψης των έργων. 

2.  Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται επίσης να εκπονήσει, ύστερα από έγγραφη εντολή 

της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, τις αναγκαίες συµπληρωµατικές µελέτες που θα 

απαιτηθούν από ενδεχόµενες συµπληρώσεις, τροποποιήσεις ή προσαρµογές 

των στοιχείων της µελέτης εφαρµογής. 

 Οι µελέτες θα υποβάλλονται σε τρία αντίγραφα µαζί µε τα διαφανή σχέδια, θα 

συντάσσονται δε σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις σχετικές 

εγκυκλίους. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται επίσης να προβεί σε όλες τις απαραίτητες         

ενέργειες για την έκδοση συµπληρωµατικών οικοδοµικών ή άλλων αδειών 

καθώς και για τις τυχόν ενηµερώσεις ή αναθεωρήσεις των οικοδοµικών 

αδειών. Όλα τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον ανάδοχο.  

5. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται επίσης να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την καταχώρηση του ανελκυστήρα στο Μητρώο 

Ανελκυστήρων (έκδοση βεβαίωσης καταχώρισης), σύµφωνα µε την 

Απόφαση Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/1245/2008 («Συµπλήρωση διατάξεων 

σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των 

ανελκυστήρων»). Όλα τα έξοδα για την κατάρτιση του σχετικού φακέλου, 

την έκδοση βεβαίωσης από τον αρµόδιο φορέα πιστοποίησης, την 

καταχώρηση του ανελκυστήρα στο Μητρώο Ανελκυστήρων (έκδοση 

βεβαίωσης καταχώρισης), κ.λ.π. βαρύνουν τον ανάδοχο.  

  

Ρέθυµνο,   Ιανουάριος  2013 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                        ΘΕΩΡΗΘHKE                        ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
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