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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΡΓΟ  :   ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ 

 

 

EIΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 

ΑΡΘΡΟ  1ο - Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ.- Εγγυήσεις 

1.1  Αντικείμενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, σύμφωνα 

με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της εργολαβικής Συμβάσεως 

και προς τα σχέδια και διαγράμματα που έχουν εγκριθεί από τον Εργοδότη θα γίνει η 

κατασκευή του έργου «ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ», όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή που συνοδεύει 

την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Για το έργο αυτό θα ισχύουν οι όροι της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) 

που εγκρίθηκε με την Εγκύκλιο Απόφαση Α.67/ΓΓΔ/257/679 Φ4/11.3.1974 του ΥΠ.Δ.Ε. 

(ΦΕΚ Β 370/29.3.79) με την παρατήρηση ότι όπου μνημονεύονται σ' αυτήν οι διατάξεις 

του Π.Δ. 56/73  &  του Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ Α 223), θα νοούνται οι αντίστοιχες  του Ν. 

4412/2016. 

1.2 Εγγύηση για την καλή εκτέλεση  

1.2.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και συντήρησης κατά 

το χρόνο εγγύησης του Έργου και της Σύμβασης εν γένει, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο 

302 παρ. 1β όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4782/2021.  

1.2.2 Προϋπόθεση για την υπογραφή της Σύμβασης είναι η παροχή από τον Ανάδοχο 

εγγύησης καλής εκτέλεσης, που παρέχεται με εγγυητικές επιστολές "καλής εκτέλεσης" σύμφωνα 

με το Ν. 4412/2016 άρθρο 302 παρ. ΐβ 1β όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 

4782/2021. 

1.2.3 Το ποσοστό της εγγύησης ορίζεται σε πέντε (5) % επι της αξίας της σύμβασης χωρίς να 

υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο 302 παρ. 1β όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 118 του Ν. 4782/2021. 

1.2.3 Η εγγυητική επιστολή "καλής εκτέλεσης" θα πρέπει να έχει εκδοθεί από πιστωτικά 

ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 

αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

1.2.4 Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία : α) την 

ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται , δ) 

τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία , τον 

Α.Φ.Μ. , και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους 

όρους ότι : αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το 

ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 

σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) 

την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον 

εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών 

μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης, κατά τα 

αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 302 παρ. 4 του Ν.4412/2016 όπως 
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τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4782/2021. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 337 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 

ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 

έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του 

αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού 

της εγγυήσεως. 

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

1.3 Επίβλεψη 

1.3.1 Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό 

Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες 

και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, 

περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως συμβούλων της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια, λατομεία, 

αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει 

σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές 

της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου και οφείλει 

να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση των 

ελέγχων κλπ. 

1.3.2 Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε 

ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους, 

Διατάξεις κλπ, ούτε μειώνει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που 

επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης Δημοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τ.Π. και των λοιπών 

Τευχών Δημοπράτησης. 

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 

Ν. 4782/2021. 

ΑΡΘΡΟ  2ο - Αντικείμενο εργολαβικής συμβάσεως- Υπογραφή Σύμβασης  

 

2.1 Γενικά  

Με τον όρο "Σύμβαση" νοείται η Σύμβαση ανάθεσης του Έργου στον Ανάδοχο, που περιλαμβάνει 

όλες τις υποχρεώσεις του για την με μέριμνα και δαπάνη του εκπόνηση των μελετών, την εκτέλεση 

των συμπληρωματικών ερευνών και την εκτέλεση όλων των εργασιών του έργου «ΕΡΓΟ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ», που αναλυτικά περιγράφεται 

στην Τεχνική Περιγραφή, περιλαμβανομένης και της συντήρησης αυτών κατά τον χρόνο εγγύησης.  
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Η «Σύμβαση» συνίσταται από το ομώνυμο κείμενο και από τα Συμβατικά Τεύχη, που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 

Τα Συμβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους, 

καθορίζονται στη Διακήρυξη. 

 

2.2 Συμβατικό αντικείμενο 

 

2.2.1 Στόχος του έργου είναι η εξυπηρέτηση των αυξημένων υδροδοτικών αναγκών στους 

οικισμούς του πρώην Δήμου Παλιανής και η διασφάλιση εφεδρίας σε τυχόν βλάβη της υφιστάμενης 

γεώτρησης. 

 

2.2.2  Τόπος εκτέλεσης του έργου 

          Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Ηρακλείου και συγκεκριμένα στον τέως Δήμο Παλιανής . 

 

2.2.3  Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά : 

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέου Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στην παλιά 

εφεδρική γεώτρηση στην περιοχή Φανερωμένης την ανακατασκευή του αγωγού μήκους 1.500 μ. 

από τη γεώτρηση προς την κεντρική δεξαμενή που εξυπηρετεί όλους τους οικισμούς του πρώην 

Δήμου Παλιανής και την κατασκευή μιας μεταλλικής δεξαμενής ύδρευσης δίπλα στην υφιστάμενη 

δεξαμενή του οικισμού Αυγενικής  χωρητικότητας ~ 100 m3. 

 

 

Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου η ΔΕΥΑΗ μπορεί να επιφέρει οποιεσδήποτε  

τροποποιήσεις στη μορφή του έργου τα σχέδια, την ποιότητα, το είδος, τη θέση ή την ποσότητα 

των εργασιών που επιβάλλονται για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου. Ο ανάδοχος 

δεν μπορεί να προβεί σε καμμιά αντίστοιχη τροποποίηση χωρίς έγγραφη εντολή. Εάν για τους 

ανωτέρω λόγους παραστεί ανάγκη προσαρμογής μελετών ή Τοπογραφικών εργασιών, ο ανάδοχος 

οφείλει να προβεί στην σύνταξη τους σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας χωρίς πρόσθετη 

αποζημίωση. 

Τα ανωτέρω έργα προϋπολογισμού σύμφωνα με την μελέτη 200.000,00 € (χωρίς  ΦΠΑ) θα 

εκτελεστούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσης διακήρυξης και των λοιπών τευχών 

Δημοπράτησης και στοιχείων της μελέτης δηλ. Τεχνικών Προδιαγραφών, σχεδίων και τευχών της 

τεχνικής μελέτης που εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΔΕΥΑΗ και με τιμές μονάδος που καθορίζονται στην 

προσφορά του Αναδόχου που θα αναδειχτεί από τον διαγωνισμό 

 

2.4 Κατακύρωση – Σύναψη  σύμβασης  

Πριν την κατακύρωση της σύμβασης ο αναθέτων φορέας Αρχή ζητεί από τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 

ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν. 

4782/2021. Η διαδικασία ελέγχου των προαναφερόμενων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού και  τη διαβίβαση του φακέλου στην Προϊσταμένη Αρχή για τη λήψη 

απόφασης. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε 

(15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. (άρθρο 105 παρ.4 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 27 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 και από 

το άρθρο 45 του Ν.4782/2021)  

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα εξής: 

➢ Έγγραφα ορισμού εκπροσώπου αναδόχου για την υπογραφή της σύμβασης. 

https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-105-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-105-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-45-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7-%cf%83%cf%8d%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd/
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➢ Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.2 της 

παρούσης. 

➢ Δήλωση για την παραλαβή των εγγράφων εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο 

της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας και δήλωση του εξουσιοδοτημένου προσώπου ότι 

αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 135 του Ν. 

4412/2016. 

➢ Δήλωση της έδρας της επιχείρησης και την ακριβή διεύθυνσή της σύμφωνα με την παρ.2 

του άρθρου 135 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ  3ο - Συμβατικά στοιχεία της Εργολαβίας 

3.1 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση και η 

εκτέλεση του έργου, με σειρά ισχύος τούτων σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας είναι: 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

3.2 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που θα εφαρμοσθούν για την εκτέλεση των έργων περιλαμβάνονται 

στο τεύχος "Τεχνικές Προδιαγραφές" που συντάχθηκαν για το παρόν έργο. 

Συμπληρωματικά με τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές θα ισχύουν οι εφαρμόσιμες 

διατάξεις των Προτύπων Προδιαγραφών και Κανονισμών που εφαρμόζονται στην Ελλάδα - 

σκυροδέματα, τσιμέντα, αδρανή και νερό 

- σιδηρού οπλισμό σκυροδεμάτων 

- ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 

- έργα οδοποιίας 

-χωματουργικά έργα 

3.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πιστή και ακριβή εφαρμογή των διατάξεων που καθορίζονται 

στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται αλλιώς στα αντίστοιχα άρθρα του 

Τιμολογίου. 

3.4 Διευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσης Συμβάσεως υπόκεινται στις διατάξεις των ισχυόντων 

Κανονισμών και των σχετικών με αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο - Πηγές λήψεως υλικών και θέσεις αποθέσεως των ακαταλλήλων ή 

πλεοναζόντων  υλικών 

4.1 Τα αμμοχάλικα θα είναι θραυστό λατομείου, και θα προέρχονται κατ' αρχήν απ' τα λατομεία 

της περιοχής. 

Ο Εργοδότης δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για την απαλλοτρίωση εκτάσεων κατάλληλων για 

την παραγωγή υλικών προς χρήση του Αναδόχου στο έργο, πρέπει συνεπώς αυτός στις τιμές που 

θα προσφέρει για την κατασκευή του έργου να συμπεριλάβει όλες τις απο οιονδήποτε λόγο 

απαιτούμενες δαπάνες για την προμήθεια απο ιδιωτικά ή κοινοτικά λατομεία, ορυχεία, κοίτες 

ποταμών, χειμάρρων κ.λ.π. των αναγκαιούντων αργών υλικών, ή για τη μίσθωση ή αγορά 

εκτάσεων προς παραγωγή των υλικών αυτών. 

 Επίσης στις τιμές προσφοράς του, πρέπει να περιληφθούν οι δαπάνες, κατασκευής και 

συντηρήσεως οδών προσπελάσεως, μεταφορών των υλικών απο οποιαδήποτε πηγή και αν 

λαμβάνονται κ.λ.π., μη αναγνωριζομένης ουδεμίας αξιώσεως του αναδόχου για πληρωμή άλλης 

αποζημιώσεως λόγω προσθέτων τυχόν μεταφορών ή δυσμενών συνθηκών μισθώσεως λατομείων, 

ορυχείων, κ.λ.π., αποκαλύψεως και δημιουργίας ή εκμεταλλεύσεως αυτών κ.λ.π  
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4.2 Το γαιώδες υλικό επιχώσεως, θα λαμβάνεται από τα κατάλληλα γαιώδη προϊόντα εκσκαφής. 

4.3 Ο Εργολάβος επίσης, είναι υποχρεωμένος όπως προ της χρήσεως οποιασδήποτε πηγής υλικών 

που θα εκλέξει, προβεί με μέριμνά του και δαπάνες του στην εξέταση του υλικού της πηγής σε 

εγκεκριμένο εργαστήριο της περιοχής εκτελέσεως των έργων, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα 

αυτού και το σύμφωνό του προς τις σχετικές προδιαγραφές της εργολαβίας. 

4.4 Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα διαστρώνονται, μετά από υποβολή προτάσεως από τον 

ανάδοχο σε κατάλληλους χώρους και μετά από σχετική έγκριση της Διευθύνουσας υπηρεσίας. Σε 

περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απόθεση των προϊόντων εκσκαφής σε προεγκριθέντες χώρους ο 

ανάδοχος οφείλει να εξεύρει και να χρησιμοποιήσει άλλους κατάλληλους χώρους, της εγκρίσεως 

της υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

4.5 Ο έλεγχος της ποιότητας των χρησιμοποιουμένων εν γένει υλικών θα συνεχίζεται καθ’ όλη τη 

διάρκεια εκτελέσεως του έργου, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, και κάτω απ' την 

παρακολούθηση της Υπηρεσίας. 

4.6 Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύμφωνο προς τις 

εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές των πάσης φύσεως ειδών και υλικών κ.λ.π. που 

υπεισέρχονται εκάστοτε στις διάφορες εργασίες και οίκοθεν εξυπακούεται ότι με την προσφορά του 

ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτελέσεως των έργων με δόκιμα υλικά. 

 Ως εκ τούτου η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα της ανα πάσα στιγμή δειγματοληψίας και 

ελέγχου της ποιότητας, διαστάσεων κ.λ.π., τόσο των πάσης φύσεως ειδών, υλικών κ.λ.π., όσο και 

των εργασιών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει τις δαπάνες των εργαστηριακών ελέγχων 

που θα απαιτηθούν, τούτων αναγομένων στα γενικά έξοδα του, χωρίς βεβαίως αυτό να απαλλάσσει 

από την ευθύνη τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι μοναδικός και εξ' ολοκλήρου υπεύθυνος για την 

ποιότητα και το δόκιμο των πάσης φύσεως υλικών και ειδών, καθώς και των εργασιών. 

 Οι θέσεις λήψεως των καταλλήλων προδιαγραφομένων υλικών θα καθορισθούν από την 

Δ/σα Υπηρεσία μετά από πρόταση του Αναδόχου. 

 Η Δ/σα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διατάξει τον Ανάδοχο να προμηθευτεί τα υλικά 

αυτά από άλλες θέσεις, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα δικαίωμα στον Ανάδοχο να αλλάξει τις 

τιμές του Τιμολογίου. 

 

ΑΡΘΡΟ  5ο - Προθεσμίες περαιώσεως του έργου - Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες  

  

5.1 Η συνολική προθεσμία περαίωσης της κατασκευής του έργου ορίζεται σε τέσσερεις  (4) μήνες 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης από τον ανάδοχο. 

5.2 Παράταση της προθεσμίας, εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 

του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021. Η έγκριση των 

παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη αρχή ύστερα από αίτηση του αναδόχου και 

αναλυτικότερα σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 66 του Ν. 4782/2021. 

5.3 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε μέρα υπαιτίας από μέρους του 

υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, ορίζεται στο άρθρο 148 παραγρ.2 του Ν. 4412/2016, σε 

δέκα πέντε τοις εκατό (15 % ) της μέσης ημερησίας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό 

ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20 %) της προβλεπομένης από την σύμβαση αρχικής 

συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της 

αρχικής συνολικής προθεσμίας , η ποινική ρήτρα για κάθε μέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) 

της μέσης ημερησίας αξίας του έργου. 

5.4 Με κάθε πίνακα εργασιών που θα κοινοποιείται στον ανάδοχο, θα τίθεται εύλογος χρόνος – 

προθεσμία για την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων εργασιών. Η κάθε προθεσμία που θα ορίζεται 
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θα έχει θέση αποκλειστικής προθεσμίας. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για 

κάθε ημέρα υπαιτίας από μέρους του υπέρβασης της κάθε αποκλειστικής προθεσμίας ορίζεται σε 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας των εργασιών του αντίστοιχου πίνακα και 

επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με  το είκοσι τοις εκατό (20%) της ταχθείσας για την 

ολοκλήρωση των συγκεκριμένων εργασιών προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της ταχθείσας προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα 

καθυστέρησης ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας των εργασιών του 

αντίστοιχου πίνακα.  

Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν 

μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

5.5 Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση 

ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα ποσού διακοσίων (200) ΕΥΡΩ, για κάθε ημέρα 

παράλειψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 146 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 65 του Ν. 4782/2021.  

 

ΑΡΘΡΟ  6ο - Διάγραμμα προγραμματισμού των έργων 

6.1 Ο ανάδοχος θα πρέπει σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών έως τριάντα (30) ημερών 

από την υπογραφή της σύμβασης  να υποβάλλει σ’ αυτήν το χρονοδιάγραμμα των συγκεκριμένων 

εργασιών.  

6.2  Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος θα γίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός προθεσμίας 

δέκα πέντε (15) ημερών από της υποβολής του. 

6.3 Σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του 

Ν.4782/2021, η συμβατική προθεσμία αρχίζει με την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. 

6.4 Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε έναν (1) μήνα από την 

πάροδο της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 138  να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα 

του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού 

και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου.» 

 

 

ΑΡΘΡΟ  7ο - Τιμές μονάδος νέων εργασιών 

 Για τον κανονισμό τιμών μονάδας νέων εργασιών για την παρούσα εργολαβία ισχύει το 

άρθρο 156 του Ν. 4412/2016. 

7.1 Τα νέα ενιαία τιμολόγια, Υδραυλικών Λιμενικών έργων τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ΄αρ. 

Δ17γ/06/28/ΦΝ 437/ 24-2-2009 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β΄410/2009 - ΦΕΚ 822Β΄/4-5-

2009)  . 

7.2  Το νέο ενιαίο τιμολόγιο  Οικοδομικών Εργασιών της Υπηρεσίας Οικισμού του ΥΠ.Δ.Ε., που 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Δ17α/62/3/ΦΝ437/12-3-2009 (ΦΕΚ Β΄/513/19-3-2009) Απόφαση του 

Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 

7.3  Το νέο ενιαίο τιμολόγιο έργων Οδοποιίας, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 

Δ17α/02/60/ΦΝ437/2009 (ΦΕΚ Β΄/305/19-2-2009) Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 

7.4 Η Ανάλυση Τιμών Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που εγκρίθηκε με την υπ'αρ. ΕΚ1/5540/765/οικ/ 8.7.85 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 30 Δ'/11-2-86. 

7.5 Η Ανάλυση Τιμών Εργαστηριακών και επί τόπου Ερευνών Εδαφομηχανικής και Εργαστηριακών 

Δοκιμών Βραχομηχανικής του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που εγκρίθηκε με την Δ 14α/4769/606/25-7-1988. 



8 

7.6 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει απολογιστικές 

εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του 

Ν. 4782/2021, τις οποίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει.  

Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο ίδιος με τον χρόνο 

συντήρησης των λοιπών εργασιών του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ  8ο - Προκαταβολές 

Δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Πρόγραμμα ποιότητας έργου 

9.1  Γενικά – Υποχρεώσεις Αναδόχου 

9.1.1 Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου, όσον αφορά στην ανάπτυξη και 

εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), όπως προκύπτουν από την απόφαση της 

ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμό ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265/18-10-2000 Τεύχος Β’ ) του 

ΥΠΕΧΩΔΕ για «Εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ) στα Δημόσια Έργα και Μελέτες» 

καθώς και από τις απαιτήσεις και περιορισμούς γενικά για θέματα ποιότητας, που θέτουν τα Τεύχη 

Δημοπράτησης της Παρούσας Σύμβασης. 

9.1.2 Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, είναι υποχρεωμένος, είτε έχει 

πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, να συντάξει 

Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου και να το υποβάλλει σε τρία αντίτυπα τουλάχιστον, στην 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

9.1.3 Η διευθύνουσα Υπηρεσία εφόσον διαπιστώσει ότι το Π.Π.Ε. δεν είναι συντεταγμένο 

σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, το επιστρέφει για διόρθωση και επανυποβολή. Σε αντίθετη 

περίπτωση το Π.Π.Ε. ελέγχεται και εγκρίνεται σε συνεργασία με την Προϊσταμένη Αρχή εντός 10 

εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση επανειλημμένης υποβολής η προθεσμία νοείται από την 

τελευταία υποβολή. Ένα αντίγραφο του εγκεκριμένου Π.Π.Ε. επιστρέφεται στον ανάδοχο και τα 

υπόλοιπα δύο παραμένουν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία και την Προϊσταμένη Αρχή. 

9.1.4 Σκοπός της εφαρμογής ενός Προγράμματος Ποιότητας στην συγκεκριμένη εργολαβία 

είναι να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Ανάδοχος με την 

παρούσα Σύμβαση, έναντι του ΚτΕ, σχετικά με τον χρόνο, το κόστος και την προδιαγεγραμμένη 

ποιότητα μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας του έργου. 

9.1.5 ΤΟ Π.Π.Ε θα εκπονηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρότυπο ISO 10005:1995 ή 

σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ποιότητας (π.χ. ISO 9001 ή ISO 9002), θα είναι 

σύμφωνο με τα συμβατικά τεύχη και συμβατό και προσαρμοσμένο στο Σύστημα Διασφάλισης 

Ποιότητας της Υπηρεσίας ή του ΚτΕ – εφόσον διαθέτει τέτοιο σύστημα – το οποίο θα θεωρηθεί ως 

συμβατικό στοιχείο και θα ληφθεί σαν βάση. 

9.1.6 Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, εκτείνονται τόσο 

στην ανάπτυξη από τον Ανάδοχο ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance – 

Q.A) που θα έχει σχεδιαστεί ήδη πριν την έναρξη του έργου, όσο και στον Έλεγχο Ποιότητας 

(Quality Control – Q.C) του συγκεκριμένου έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του. Ο 

έλεγχος ποιότητας αφορά όλες τις φάσεις του έργου (μελέτες, κατασκευές, συντήρηση) και αφορά 

τόσο στο παραγόμενο προϊόν (τμήματα του έργου) και στην εφαρμογή των απαιτούμενων 

μεθόδων με τις οποίες εκτελούνται οι διάφορες εργασίες όσο και στον χρησιμοποιούμενο ή 

ενσωματούμενα εξοπλισμό και υλικά. 

 Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διασφάλισης ποιότητας υπό του Αναδόχου, έχει σκοπό να 

παρέχεται στον ΚτΕ η μέγιστη δυνατή εμπιστοσύνη ότι το παραγόμενο έργο (εργασίες, μελέτες, 

κλπ.) θα ικανοποιεί τις δεδομένες και προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις ποιότητας. 
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9.1.7 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει με σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ένα 

Διπλωματούχο Μηχανικό επί τόπου του έργου, κατάλληλων προσόντων και εμπειρίας, υπεύθυνο 

για τα θέματα Διασφάλισης Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου, καθώς και τον Αναπληρωτή του. 

9.1.8 Ο καθορισμός των οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών, που 

προβλέπεται από τα Συμβατικά Τεύχη, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να λαμβάνει 

όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των επί μέρους εργασιών που 

συνθέτουν το έργο. Έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα Συμβατικά Τεύχη ή στις οδηγίες και εντολές 

της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την 

κατασκευή και άμεμπτη εμφάνισή του, όσο και ως προς την εναρμόνισή του με τα λοιπά τμήματα του 

έργου και να πληροί το σκοπό που προορίζεται να εξυπηρετήσει. 

9.1.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και εξοπλισμούς με 

μέριμνα και δαπάνες του, ως προς την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και συμβατότητά τους 

προς τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. 

Ο έλεγχος ποιότητας αφορά όλες τις φάσεις του Έργου, δηλαδή τις κατασκευές, την συντήρηση 

του έργου καθώς και τυχόν μελέτες που θα συνταχθούν.  

9.1.10 Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών και 

προκατασκευασμένων στοιχείων, ελαττωμάτων της κατασκευής, και παραλείψεων της συντήρησης 

ισχύουν γενικά όσα αναφέρονται στα άρθρα 58 και 60 του Ν. 3669/ 2008. 

Σε περίπτωση απαίτησης ελέγχων υψηλότερων προδιαγραφών καθώς και σε περίπτωση διαφωνιών 

ως προς τα αποτελέσματα ελέγχων ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει κατάλληλο 

εργαστήριο για τους ελέγχους αυτούς. 

9.1.11 Μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, είναι 

και η συγκρότηση και εγκατάσταση επί τόπου των έργων, πριν από την έναρξη των σχετικών 

εργασιών, εργαστηρίου δοκιμασίας υλικών και ελέγχου έργου, το οποίον θα ιδρυθεί και θα 

λειτουργεί με δαπάνη του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στα 

εργαστήρια στα εντεταλμένα όργανα της Υπηρεσίας για την παρακολούθηση των δοκιμών που θα 

γίνονται εκεί. 

Το ανωτέρω εργαστήριο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό, καθώς και 

με τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως, και μάλιστα στην περίοδο αιχμής των 

εργασιών, στις τεχνικές απαιτήσεις που απορρέουν από τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές καθώς 

και από τους λοιπούς συμβατικούς όρους. 

Το παραπάνω εργαστήριο δεν είναι απαραίτητο αν οι απαιτήσεις του έργου σε εργαστηριακούς 

ελέγχους και δοκιμασίες καλύπτονται από το Π.Ε.Δ.Ε. ή το Κ.Ε.Δ.Ε. ή άλλα διαπιστευμένα 

εξωτερικά εργαστήρια που θα χρησιμοποιηθούν μετά την έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης από 

τον ανάδοχο. 

Αν η διεξαγωγή μερικών ελέγχων μπορεί να γίνει μόνο στο εξωτερικό, ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί 

με όλα τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής των εκπροσώπων της Επίβλεψης, που θα επιθεωρούν 

αυτούς τους ελέγχους. 

9.1.12 Εκτός από τον έλεγχο ποιότητας που θα διενεργεί ο Ανάδοχος σε όλες τις φάσεις της 

εργολαβίας, ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί Έλεγχο Ποιότητας (Q.C) των υλικών, 

του εξοπλισμού των κατασκευών κ.λ.π και έλεγχο του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Q.A), 

στον Βαθμό και με τον τρόπο που θα κρίνει αναγκαίο. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος 

υποχρεούται, εφ' όσον ζητηθεί η συνδρομή του, να διαθέτει χωρίς αποζημίωση το τυχόν 

απαιτηθησόμενο εργατικό ή βοηθητικό προσωπικό, ή και τον απαραίτητο μηχανικό εξοπλισμό για 

την διάνοιξη ερευνητικών τομών εδάφους και γενικότερα τη διενέργεια διαφόρων δοκιμασιών, 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τα έξοδα όλων των παραπάνω αναφερομένων ελέγχων 

θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

9.1.13 Το ΠΠΕ θα πλαισιώνεται από τα απαραίτητα «υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία» για την 

τεκμηρίωση και εφαρμογή του, που και αυτά θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα προς τα 

αντίστοιχα υποδείγματα της Υπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν, για λόγους ομοιομορφίας, ευκολίας 

ελέγχου και δυνατότητας γρήγορης αξιοποίησής τους. 



10 

9.2 Περιεχόμενα ΠΠΕ 

9.2.1 Το ΠΠΕ έχει το χαρακτήρα εσωτερικού κανονιστικού εγγράφου της εργολαβίας και 

πρέπει να παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου του έργου, συγκέντρωσης των 

στοιχείων προόδου του έργου, τεκμηρίωσης των εκτελεσμένων εργασιών και των αποτελεσμάτων 

των ελέγχων και αρχειοθέτησής τους. 

9.2.2 Το ΠΠΕ ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, 

περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, περιλαμβάνει τους 

πόρους και τις μεθοδολογίες κατασκευής του έργου, είναι σε πλήρη εναρμόνιση με το 

Χρονοδιάγραμμα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου, καθορίζει 

τις επί μέρους ευθύνες, τα σημεία προς επιθεώρηση και έγκριση και τις μεθόδους αναφοράς, 

καθορίζει τον τρόπο και λεπτομέρειες διαχείρισης, συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων 

κατασκευής και ελέγχων ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας. 

9.2.3 Το ΠΠΕ θα περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

(1) Σύντομη περιγραφή έργου (ιστορικό, γενικά τεχνικά στοιχεία, κρίσιμα στοιχεία έργου) 

(2) Συμβατικά Στοιχεία έργου και Διαδικασίες ελέγχου της Σύμβασης απ’ τις οποίες θα 

διασφαλίζεται η δυνατότητα του αναδόχου να ανταποκρίνονται στις συμβατικές του 

υποχρεώσεις. Θα συμπληρωθεί «Πίνακας Συμβατικών Στοιχείων Έργου». 

(3) Τμηματοποίηση έργου σε τμήματα, φάσεις, μέτωπα εργασίας, διακεκριμένα και αυτοτελή 

αντικείμενα, επί μέρους εργασίες. Η τμηματοποίηση θα φαίνεται σε «Πίνακα 

Τμηματοποίησης του Έργου». 

(4) Προγραμματισμός εκτέλεσης έργου και Χρονοδιάγραμμα έργου. Οι σημαντικότερες 

ημερομηνίες αποπεράτωσης των τμημάτων ή φάσεων του έργου και το αντίστοιχο κόστος 

θα περιλαμβάνονται σε «Πίνακα Χρόνου/κόστους Έργου». 

(5) «Πίνακα Παραδοτέων Έργου», όπου αναφέρονται οι μελέτες, στοιχεία και λοιπές 

υποχρεώσεις που αφορούν σύνταξη και υποβολή εγγράφων, σύμφωνα με όσα 

αναγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη ή σε τυχόν πρόσθετες εντολές, ταξινομημένα κατά 

είδος και χρονολογική σειρά. 

(6) Οργανόγραμμα Διοίκησης της Εργολαβίας 

(7) Περιγραφές καθηκόντων και αρμοδιοτήτων για κάθε θέση που προβλέπεται στο 

οργανόγραμμα. 

(8) Καθορισμός των απαραίτητων πόρων (προσωπικό, υλικά, εξοπλισμός) για την ολοκλήρωση 

του έργου. 

(9) Μεθοδολογίες κατασκευής ειδικών εργασιών, σε συσχετισμό με τα αναγραφόμενα στα λοιπά 

τεύχη δημοπράτησης. 

(10) Υποστηρικτικά έγγραφα δηλαδή ‘’Διαδικασίες ποιότητας’’ και ΄΄Οδηγίες εργασιών‘’ που θα 

αναφέρονται σε πίνακα με τίτλο ‘’Πίνακας Διαδικασιών / Οδηγιών εργασίας‘’. 

(11) Διαδικασία λειτουργίας εργαστηρίων και ελέγχου /διακρίβωσης εξοπλισμού ελέγχων και 

δοκιμών σύμφωνα με κανονισμούς και προδιαγραφές. 

(12) Σημεία Ελέγχου στα οποία ελέγχεται η συμμόρφωση με τα συμβατικά στοιχεία, οι υπεύθυνοι 

ελέγχου, τα έντυπα ελέγχου κ.λ.π. Συμπληρώνεται «Πίνακας Σημείων Ελέγχου». 

(13) Διαδικασίες Αναφοράς και διαχείρισης περιπτώσεων Μη Συμμόρφωσης και επακόλουθων 

διορθωτικών ενεργειών. 

(14) Διαχείριση Κινδύνου. Συμπληρώνεται «Πίνακας Αναγνώρισης / Διαχείρισης Κινδύνου», με 

βάση την εμπειρία από άλλα έργα και τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου, στον οποίο 

αναγράφονται οι πιθανοί κίνδυνοι και προτεινόμενες δράσεις για την ομαλή εκτέλεση της 

Σύμβασης. 
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(15) Διαδικασίες ελέγχου εγγράφων και τήρησης και διαχείρισης αρχείων και ιχνηλασιμότητας 

όλων των προαναφερθέντων εγγράφων στοιχείων. 

(16) Υποπρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας Έργου (ΥΕΠΕ) 

Το ΥΕΠΕ είναι μέρος του ΠΠΕ, θα αναφέρεται σε κάθε ανεξάρτητο τμήμα του έργου και θα 

περιλαμβάνει τουλάχιστον :  

(α) Όλες τις λεπτομέρειες των διαδικασιών και μεθόδων δειγματοληψίας, δοκιμών, και 

ελέγχων (υλικών - εργασιών – εξοπλισμού). 

(β) Συσχετισμό με τις σχετικές προδιαγραφές. 

      (γ) Χρονικό καθορισμό των δραστηριοτήτων (που είναι σύμφωνος με το χρονοδιάγραμμα 

του έργου) σχετικά με : 

I.  Δειγματοληψίες 

II. τους ελέγχους – δοκιμές 

III. τις εγκρίσεις από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 

IV. την υποβολή στη Διευθύνουσα Υπηρεσία των αποτελεσμάτων (ελέγχων / δοκιμών 

υλικών και κατασκευών) και των υπαρχόντων πιστοποιητικών ποιότητας/ 

καταλληλότητας υλικών και ετοίμων προϊόντων. 

(δ) Τα εργαστήρια ελέγχου. 

(ε) Τους υπεύθυνους μηχανικούς ελέγχου. 

(στ) Κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. 

 

9.3 Αρχεία ελέγχου - Μηχανογραφημένη διαχείριση αρχείων επιθεώρησης, 

δοκιμών και ελέγχων 

Ο αριθμός των ελέγχων που θα γίνουν θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον ίσος σε είδος και αριθμό 

με τους προβλεπόμενους από την Τ.Π., καθώς και τους κανονισμούς κ.λ.π. στους οποίους αυτή 

παραπέμπει. 

Όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων θα καταγράφονται σε Πρακτικό που θα συντάσσεται και θα 

αποτελούν ιδιαίτερο Αρχείο Ελέγχων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, συνιστούν 

δικαιολογητικά των ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών.  

Το κόστος όλων των παραπάνω θεωρείται ότι περιλαμβάνεται ανηγμένα στην τιμή προσφοράς του 

Αναδόχου για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ  10ο  Εργαστηριακός έλεγχος εργασιών 

10.1 Μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, είναι 

και η συγκρότηση και εγκατάσταση επί τόπου των έργων, πριν απο την έναρξη των σχετικών 

εργασιών, εργαστηρίου δοκιμασίας υλικών και ελέγχου έργου, το οποίον θα ιδρυθεί και θα 

λειτουργεί με δαπάνη του Αναδόχου. 

Το ανωτέρω εργαστήριο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό, καθώς και 

με τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως, και μάλιστα στην περίοδο αιχμής των 

εργασιών, στις Τεχνικές απαιτήσεις που απορρέουν απο τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές καθώς 

και από τους λοιπούς συμβατικούς όρους. 

Το παραπάνω εργαστήριο δεν είναι απαραίτητο αν οι απαιτήσεις του έργου σε εργαστηριακούς 

ελέγχους και δοκιμασίες καλύπτονται από το Π.Ε.Δ.Ε. ή το Κ.Ε.Δ.Ε. 

10.2 Τα αποτελέσματα των υπόψη δοκιμών θα υποβάλλονται στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία 

εντός δυο (2) ημερών από του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται χρονικό 

διάστημα για τον έλεγχο, αλλοιώς από της λήξεως των δοκιμών, άλλως δεν θα λαμβάνονται 

υπόψη. Οι γενόμενες δοκιμές με ακριβή στοιχεία των θέσεων αυτών, θα καταγράφονται σε 

ιδιαίτερο πίνακα που θα συνοδεύει τις πιστοποιήσεις και τις τμηματικές τυχόν προσωρινές 
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επιμετρήσεις και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών. 

10.3 Ανεξάρτητα από τις ανωτέρω δοκιμές που θα εκτελεί ο Ανάδοχος, η Διευθύνουσα το έργο 

Υπηρεσία μπορεί να προβαίνει και με τα δικά της όργανα ή τρίτων στην λήψη δειγμάτων και 

εργαστηριακή εξέταση αυτών σε εργαστήριο του ΥΠ.Δ.Ε. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανάδοχος 

υποχρεούται να διαθέτει χωρίς αποζημίωση τυχόν απαιτηθησόμενο εργατικό ή βοηθητικό 

προσωπικό εφ' όσον ζητηθεί η συνδρομή του. Τα έξοδα ελέγχου θα βαρύνουν αποκλειστικά τον 

ανάδοχο. 

10.4 Αρχεία ελέγχου - Μηχανογραφημένη διαχείριση αρχείων επιθεώρησης, δοκιμών και ελέγχων 

10.4.1 Ο αριθμός των ελέγχων που θα γίνουν θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον ίσος σε είδος 

και αριθμό με τους προβλεπόμενους από την Τ.Π., καθώς και τους κανονισμούς κ.λ.π. στους 

οποίους αυτή παραπέμπει. 

Όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων θα καταγράφονται σε Πρακτικό που θα συντάσσεται και θα 

αποτελούν ιδιαίτερο Αρχείο Ελέγχων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, συνιστούν 

δικαιολογητικά των ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών.  

10.4.2 Το κόστος όλων των παραπάνω θεωρείται ότι περιλαμβάνεται ανηγμένα στην τιμή 

προσφοράς του Αναδόχου για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ  11ο - Πρωτόκολλα αφανών εργασιών - Επιμετρήσεις-Πληρωμές 

Τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών πρέπει να συντάσσονται αμέσως μετά την εκτέλεση των 

εργασιών. Στις επιμετρήσεις και στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών επι πλέον των ποσοτικών 

ενδείξεων των περιλαμβανομένων εργασιών, θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με την κατά 

δόκιμο τρόπο και συμφώνως προς τους συμβατικούς όρους εκτέλεση των εργασιών, προκειμένου 

δε περί των υλικών θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με τα φυσικά εργαστηριακά 

χαρακτηριστικά και το δόκιμο των εν γένει ιδιοτήτων τους, που τα καθιστά ικανά για ενσωμάτωση. 

Οι επιμετρήσεις γενικά θα συντάσσονται βάσει του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν.4782/2021.Οι επιμετρήσεις υποβάλλονται με υπεύθυνη 

δήλωση του Αναδόχου περί αλήθειας αυτών.  

Στις επιμετρήσεις και στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών επί πλέον των ποσοτικών ενδείξεων των 

περιλαμβανομένων εργασιών, θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με την κατά δόκιμο τρόπο 

και συμφώνως προς τους συμβατικούς όρους εκτέλεση των εργασιών, προκειμένου δε περί των 

υλικών θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με τα φυσικά εργαστηριακά χαρακτηριτικά και το 

δόκιμο των εν γένει ιδιοτήτων τους, που τα καθιστά ικανά για ενσωμάτωση. 

Τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών θα συνοδεύονται με Πλήρη Σχέδια έργου, 

όπως εκτελέστηκε σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, και συγκεκριμένα 

1. Πλήρεις οριζοντιογραφίες, σε κλίμακα 1:500, ή σε κλίμακα που θα υποδείξει η Υπηρεσία, 

σε προβολή ΕΓΣΑ 87, όπου θα αποτυπώνονται με ακρίβεια οι θέσεις των έργων (δίκτυα - 

τεχνικά έργα), με τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τούτων, σε συνάρτηση με 

άξονες οδών και θέσεις υφισταμένων κατασκευών, χωριστά γιά κάθε δίκτυο, όπως αυτά 

κατασκευάστηκαν και αποτυπώθηκαν επί τόπου. Επί πλέον στις οριζοντιογραφίες θα 

φαίνεται η αρίθμηση όλων των σημείων που έχουν αποτυπωθεί και σε ξεχωριστό τεύχος 

θα παραδίδονται οι συντεταγμένες τους. 

 

2. Μηκοτομές των δικτύων που έχουν κατασκευαστεί, χωριστά γιά κάθε δίκτυο, σε κλίμακα 

υψών/μηκών 1:100/1:1000, με όλα τα απόλυτα υψομετρικά στοιχεία του εδάφους, των 

κατασκευασθέντων τεχνικών έργων (φρεατίων κλπ) και της ροής των αγωγών και τα 

λοιπά στοιχεία των αγωγών (αποστάσεις, υλικό, διατομή, κλίση κλπ). 

 

3. Πλήρη σχέδια όλων κατασκευασθέντων φρεατίων (κατόψεις - τομές), με το δομικό μέρος 

του φρεατίου σε κλίμακα 1:20, με τις διαστάσεις τους και απόλυτα υψόμετρα πυθμένος και 
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καλύμματος και πλήρες κομβολόγιο των ειδικών τεμαχίων - συσκευών που τοποθετήθηκαν 

στους αγωγούς που βρίσκονται στο φρεάτιο.  

 

4. Κομβολόγια όλων των αγωγών, όπως των κόμβων,  όπου φαίνονται όλες οι συνδέσεις 

μεταξύ των αγωγών με όλα τα ειδικά τεμάχια - συσκευές που τοποθετήθηκαν εκτός 

φρεατίων. Αποτύπωση όλων των συνδέσεων με υφιστάμενα δίκτυα και των απομονώσεων 

παλιών δικτύων. 

 

5. Πίνακα των υδροληψιών ύδρευσης που έχουν κατασκευαστεί με τις συντεταγμένες και τη 

διεύθυνση τους (δρόμος /αριθμός).  

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΛΗΡΩΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν θα συντάσσονται με μέριμνα και ευθύνη του 

Αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 71 του Ν.4782/2021 και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε χρονικά διαστήματα όχι 

μικρότερα από ένα μήνα. 

Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά τις διατάξεις  του 

άρθρου 152 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του Ν.4782/2021, οι 

βεβαιώσεις προόδου, τα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά που αφορούν τους ποιοτικούς ελέγχους, 

σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης, καθώς και τα δικαιολογητικά των κρατήσεων (ΤΣΜΕΔΕ, 

ΕΜΠ, Προκαταβολή φόρου κλπ), φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ., που 

απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ. και σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Αν 

συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίμων κλπ ,κατά τους όρους του άρθρου 5 

της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών όρων δημοπράτησης ,αυτές θα απομειώνουν το πιστοποιούμενο ποσό. 

 

ΑΡΘΡΟ  12ο - Διεύθυνση έργου από τον Ανάδοχο-Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 

12.1. Σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος πρέπει να εγκαταστήσει επί 

τόπου του έργου εκπρόσωπο του, ο οποίος θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένης πείρας στην 

κατασκευή και διοίκηση τέτοιας φύσεως έργων, όπως αυτό της παρούσης εργολαβίας. 

12.2. Ο επί τόπου του έργου εκπρόσωπος του Αναδόχου, όπως επίσης και οι τεχνικοί υπάλληλοι 

που θα συμμετέχουν στη Διεύθυνση και την παρακολούθηση του έργου, θα πρέπει να οριστούν 

εγγράφως και να γνωστοποιηθούν στην Υπηρεσία. Επίσης θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι από 

τον Ανάδοχο για την υπογραφή των επί τόπου παραλαμβανομένων αφανών εργασιών, 

επιμετρητικών στοιχείων, πρωτοκόλλων δοκιμασίας κ.λ.π. 

12.3 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 

12.4.1 O Ανάδοχος  υποχρεούται  να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους 

Νόμους,  Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν 

την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται 

μερικές σχετικές διατάξεις: 

- Το  Π.Δ.  22 - 12 - 33 (ΦΕΚ  406 Α/ 33 )  και η τροποποίησή του με το Π.Δ. 17/78  “Περί  

ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων “ 

-Το  Π.Δ. 447/75  (ΦΕΚ 142 Α/75 ) ¨Περί ασφαλείας των εν ταις  οικοδομικαίς  

εργασίαις  ασχολουμένων  μισθωτών¨ 

- Ο  Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/ 76)  “Περί  όπλων  και  εκρηκτικών  υλών” 

- Το Π.Δ. 413/77 (ΦΕΚ 128Α/77)“Περί αγοράς, μεταφοράς και  κατανάλωσης εκρηκτικών 

υλών” 

- H Y.A. BM5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980 )  “Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εκτός 

κατοικημένων περιοχών “ 

- Το  Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) “Περί  μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών  

εργασιών” 
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- Το  Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81)  “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την  εκτέλεση εργασιών σε 

εργοτάξια οικοδομών  και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας  Πολιτικού  Μηχανικού”  

- H Y.A. BM5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983)  “Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εντός 

κατοικημένων περιοχών” 

- Ο Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) “Κυρώσεις της διεθνούς σύμβασης εργασίας που αφορά στις 

διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ.” 

- Ο Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων” 

- Το Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελάχιστος  χρόνος απασχόλησης τεχνικού  ασφαλείας  και  

γιατρού εργασίας” 

- Το Π.Δ. 225/89 (ΦΕΚ 106Α/89) “Περί  υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων στα  υπόγεια  

έργα” 

- Η  Υπουργική   Απόφαση  3046/ 304/ 30.1.89  (ΦΕΚ  59Δ/89) “Κτιριοδομικός      

Κανονισμός” (Ειδικά  το άρθρο  5, παραγρ. 4.2  για τη  χρήση  εκρηκτικών) 

- Το  Π.Δ. 31/90 (ΦΕΚ 11 Α/90 ) “Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση 

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων” 

- Το Π.Δ. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94)  “Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και  Υγείας για τη 

χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά  την  εργασία  τους, 

σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία 89 /655 /ΕΟΚ”. 

- Το Π.Δ.  396/94 ( ΦΕΚ  220/94) “Ελάχιστες  προδιαγραφές ασφαλείας και  υγείας για τη 

χρήση απ’ τους εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας  κατά  την  εργασία, 

σε συμμόρφωση  με  την οδηγία  89/ 656 /ΕΟΚ” .  

- Το  Π.Δ.  397/94 ( ΦΕΚ 221Α /94) “Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον 

χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαiτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης 

και οσφυϊκής χώρας, σε συμμόρφωση με την οδηγία  90/269/ ΕΟΚ”. 

- Το  Π.Δ.  398/94 (ΦΕΚ 221Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 

εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης, σε συμμόρφωση με την οδηγία  

90/270/ ΕΟΚ”.  

- Το  Π.Δ.  399/94 (ΦΕΚ  221Α/94) “Προστασία των εργαζομένων απ’ τους κινδύνους που 

συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά  την  εργασία, σε  

συμμόρφωση με την οδηγία  90/340/ΕΟΚ”.  

- Το Π.Δ.105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή / και 

υγείας στην εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58 / ΕΟΚ”. 

- Το Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους  

χώρους  εργασίας,  σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία 89/654/  ΕΟΚ.  

- Το  Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α796) “Εφαρμογή μέτρων  για την προώθηση της βελτίωσης της 

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/391/ 

ΕΟΚ  και 91/ 383 / ΕΟΚ. 

 

- Το  Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων” , σε συμμόρφωση με  την  οδηγία 92/ 57 / 

ΕΟΚ. 

- Η προσωρινή Οδηγία όσον αφορά στην Εργοταξιακή Σήμανση Αυτοκινητοδρόμου  που 

συνέταξε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ/ΙΟΥΝΙΟΣ 1997  

12.4.2 Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας, 

αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισμένα σημεία της 

Νομοθεσίας: 

α. Ο  Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της 

Υπηρεσίας, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο  χώρο του Έργου, τα 

απαιτούμενα κατά περίπτωση Μέτρα Ατομικής Προστασίας ( ΜΑΠ )  και να παίρνει όλα 

τα απαραίτητα μέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά  τα  ΜΑΠ  θα είναι, 

προστατευτικά  κράνη, μπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, φωσφορίζοντα 

πανωφόρια (για το χειμώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), προστατευτικά 

γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά  Πρώτων 
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Βοηθειών  ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε όχημα του εργοταξίου, μάσκες 

διαφόρων τύπων, ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές συσκευές  τύπου  SCBA  κ.λ.π.  

β. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να μεριμνήσει  για  την  τοποθέτηση των καταλλήλων 

πινακίδων  ή φωτεινών  σημάτων  επισήμανσης  και  απαγόρευσης προσέγγισης 

επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικών και συμβουλευτικών πινακίδων  

τόσο για τους εργαζομένους, όσο και για τους κινούμενους στους χώρους των 

εργοταξίων ή/ και  στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή  κοντά σ’ αυτές. Επίσης ο 

Ανάδοχος υποχρεούται  να μεριμνήσει  για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας  με 

πόσιμο νερό , εγκαταστάσεις  υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να  

εξασφαλίσει μέσα και χώρους παροχής πρώτων βοηθειών. 

12.4.3 Ο  Ανάδοχος  θα πρέπει να πάρει  όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση 

πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των 

εργασιών και στο περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 

α. Να  διαθέτει  εγκατάσταση  κατάλληλου  εξοπλισμού πυρόσβεσης. 

β. Να  φροντίζει για τον περιοδικό  καθαρισμό  ( αποψίλωση) των χώρων  από τα 

πάσης φύσεως  εύφλεκτα  υλικά και αντικείμενα. 

γ. Να  μην  πραγματοποιεί  εργασίες κολλήσεων ή  άλλες  ανοικτής πυράς  κοντά 

σε εύφλεκτα αντικείμενα ή  κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων  ή  άλλων 

εύφλεκτων υλών του εργοταξίου  και γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε 

τρίτους , χωρίς να παίρνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα. 

δ. Να  φροντίζει  για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα 

γίνεται κατόπιν και σύμφωνα με σχετική άδεια της αρμόδιας αρχής. 

12.4.4 Ο  Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγιεινής και 

ασφάλειας των εργαζομένων σε θέματα όπως: 

α. Εκπαίδευση προσωπικού 

β. Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία 

γ. Ενημέρωση με γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των 

εργασιών και τους τρόπους προστασίας από αυτούς 

δ. Εκπόνηση  και εφαρμογή σχεδίου δράσης προληπτικών ενεργειών προστασίας 

έναντι πάσης φύσεως θεομηνιών  και  φωτιάς 

ε. Εκπόνηση και  τήρηση  προγράμματος επιθεωρήσεων / ελέγχων στις θέσεις 

εργασίας για την πιστή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας από τους εργαζομένους 

στ. Καταλληλότητα  εξοπλισμού 

ζ. Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήματος ασφάλειας  της  εργασίας 

12.4.5 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος 

και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι 

δική του ευθύνη η  υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων των αρμοδίων μηχανικών,  

συντονιστών  και τεχνικών ασφαλείας  των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας και η 

τήρηση των σχετικών κανονισμών.  Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά  

όσα ορίζονται από την  Ελληνική  Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν 

προβλέπονται από αυτή, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί προλήψεως 

ατυχημάτων. 

12.4.6 Ο  Ανάδοχος οφείλει ακόμη να παίρνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή 

ζημιών και ατυχημάτων από την χρήση εκρηκτικών υλών, όπως  π.χ. ελεγχόμενες 

εκρήξεις, συστήματα συναγερμού για την απομάκρυνση ατόμων  από τους χώρους 

των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών μέτρων για υπερκείμενες  ή  παρακείμενες 

κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να 

χρησιμοποιήσει εκρηκτικές ύλες στις εκσκαφές. 

12.4.7 Ο  Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στον ΚτΕ  τεύχος στο οποίο θα 

περιλαμβάνεται  το  Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας  ( Σ.Α.Υ. )  και ο Φάκελος  

Ασφάλειας  και Υγείας  (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο του Έργου που αναλαμβάνει, σύμφωνα 

με το Π.Δ.  305/96. Στο  τεύχος αυτό  θα περιλαμβάνονται και βεβαιώσεις αναθέσεως 

καθηκόντων  σε συντονιστή μελέτης και εκτέλεσης , όταν απαιτείται. 
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12.4.8 Ακόμη θα πρέπει να είναι πάντοτε  διαθέσιμα προς έλεγχο  από τους αρμόδιους 

κρατικούς και μη φορείς τα θεωρημένα  ή  μη βιβλία που απαιτεί η νομοθεσία: 

- Ημερολόγιο  Μέτρων  Ασφαλείας  ( Ν 1396/83 και Π.Δ. 1073/81) 

- Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας (Ν.1568/85) 

12.4.9 Είναι  ευνόητο  ότι ο καταμερισμός  αρμοδιοτήτων  και  ευθυνών  των  παραγόντων 

του Αναδόχου  του  Έργου, τυχόν  υπεργολάβων, επιβλεπόντων  μηχανικών 

αυτοαπασχολουμένων  και  εργαζομένων  πρέπει  να γίνεται  πάντοτε  σύμφωνα με 

την ισχύουσα  νομοθεσία .  

 

ΑΡΘΡΟ  13ο   Μελέτες και σχέδια των έργων - Υψόμετρα φυσικού εδάφους  - 

Επαλήθευση στοιχείων της μελέτης  

13.1. Επειδή το σύνολο των εργασιών μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας θα κατασκευαστεί 

κατά τμήματα θα δίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και 

κατά τη χρονική διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας τμηματικά τα απαιτούμενα στοιχεία και 

σχέδια ανεξαρτήτων μεταξύ τους τμημάτων (μικρά σε μήκος) οδών της πόλης Ηρακλείου στα 

οποία θα πρέπει να κατασκευαστούν τα ζητούμενα δίκτυα. 

13.2.  Επίσης στο πνεύμα των προαναφερομένων θα δίδονται στον ανάδοχο και οι υπάρχουσες 

τοπογραφικές και τριγωνομετρικές αφετηρίες, με τις διαθέσιμες απόλυτες τιμές συντεταγμένων και 

υψομέτρων τους, στα οποία βασίστηκε η σύνταξη των ανωτέρω στοιχείων και σχεδίων των οδών 

για τους οποίους ζητείται η κατασκευή δικτύων και από τα οποία θα εξαρτώνται όλα τα 

χωματουργικά ή τεχνικά έργα που θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο. 

13.3. Πριν από την έναρξη των χωματουργικών εργασιών πρέπει να ληφθεί και να απεικονισθεί σε 

διατομές, οι αποστάσεις των οποίων δεν θα είναι μεγαλύτερες των δέκα μέτρων, υπο κατάλληλη 

κλίμακα η πραγματική μορφή του φυσικού εδάφους, συντασσομένου και σχετικού Πρωτοκόλλου, 

στο οποίο πρέπει να έχει επισυναφθεί αντίτυπο των διατομών αυτών. 

Το Πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται από δυο (2) τεχνικούς υπαλλήλους του Εργοδότη και τον 

Ανάδοχο. 

13.4. Η χρησιμοποιηθείσα στη μελέτη τοπογραφική και ρυμοτομική αποτύπωση της περιοχής των 

έργων είναι πιθανόν οτι δεν αποδίδει πλήρως την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί στην 

περίοδο εκτελέσεως των έργων, λόγω του ότι θα έχουν κατασκευασθεί εν τω μεταξύ διάφορα έργα 

ή θα έχει τροποποιηθεί, κατά θέσεις, η ρυμοτομική διάταξη. Ο Ανάδοχος, πριν λάβει μέρος στο 

διαγωνισμό, θα λάβει γνώση της πραγματικής καταστάσεως στην περιοχή των έργων, και δεν 

αναγνωρίζεται απ' το λόγο αυτό οποιαδήποτε πρόσθετη δυσκολία στην κατασκευή των έργων. 

13.5 Ο ανάδοχος συντάσσοντας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο της παρούσης το 

πρόγραμμα τμήματος την από τα συμβατικά τεύχη προβλεπομένων εργασιών, οφείλει να συντάξει 

και υποβάλλει στην Υπηρεσία, στο αυτό χρονικό όριο των δέκα (15) ημερών της υποβολής του 

προγράμματος, την επαλήθευσης των στοιχείων της μελέτης , η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

α) Τεχνική έκθεση σχετική με την μελέτη και κατασκευή του έργου, στην οποία θα 

περιλαμβάνεται και η περιγραφή κατά τρόπο περιληπτικό, των κάθε είδους προς κατασκευή 

έργων, με τη σειρά κατασκευής τους. 

  Την έκθεση αυτή θα συνοδεύει και αναλυτικός πίνακας με όλα τα προτεινόμενα να 

χρησιμοποιηθούν υλικά στο έργο, όπως αγωγοί, ειδικά τεμάχια, καλύμματα φρεατίων, συσκευές, 

εξαρτήματα κλπ. Ο πίνακας αυτός θα περιλαμβάνει τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: 

- Τύπος (εργοστάσιο παραγωγής, ειδικότερος τύπος υλικού) 

- Υλικά κατασκευής. 

Ο πίνακας αυτός θα συνοδεύεται και θα αναφέρεται σε προδιαγραφές, prospectus, πιστοποιητικά 

ελέγχου, πιστοποιητικά προγενεστέρας επιτυχούς εφαρμογής των υλικών αυτών, υπογεγραμμένα 

και κατάλληλα αριθμημένα, από το οποία να προκύπτει ότι τα υλικά που προσφέρει ο ανάδοχος, 

ανταποκρίνονται πλήρως προς τις απαιτήσεις της μελέτης. 

  Επίσης την παραπάνω έκθεση θα συνοδεύουν και οι συνθέσεις για τα διάφορα υλικά 

που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο και για τα οποία προβλέπεται από την οριστική μελέτη, η 

υποβολή της σύνθεσής τους. 
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Εφόσον η Υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία, αποδεικνύουν την καταλληλότητα των 

προτεινομένων υλικών για τον σκοπό που προορίζονται μπορεί να συγκατατεθεί στην προμήθεια 

αυτών. Η παραπάνω συγκατάθεση σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από την οριστική μελέτη του έργου. Εξ άλλου η Υπηρεσία έχει το 

δικαίωμα αιτιολογημένα να απορρίψει (μερικά ή ολικά) τις προτάσεις του αναδόχου, εφόσον κρίνει 

ότι αυτές δεν είναι πλήρεις η σαφείς. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

συμπληρώσει και να βελτιώσει τις αρχικές του προτάσεις και να υποβάλλει τελική εισήγηση, εντός 

δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 

υποβάλλει εντός του παραπάνω χρονικού ορίου την τελική του εισήγηση ή εάν αυτή απορριφθεί 

εκ νέου από την Υπηρεσία, είναι υποχρεωμένος να προβεί στην προμήθεια των υλικών της 

εκλογής της Υπηρεσίας, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση. 

 

β) Τεύχος στοιχείων των υψομετρικών αφετηριών και τριγωνομετρικών σημείων (υψόμετρα - 

συντεταγμένες ) μαζί με τα σχέδια που να δείχνουν τις θέσεις αυτών. 

γ) Οριζοντιογραφικό υπόβαθρο όλων των περιοχών όπου θα κατασκευαστούν έργα, σε κλίμακα 

1:500, που θα περιλαμβάνει όλα τα υφιστάμενα οικοδομικά τετράγωνα, με διαχωρισμένες τις 

ιδιοκτησίες, βασισμένη στην πλέον πρόσφατη αποτύπωση της περιοχής. Εφόσον η 

διατιθέμενη κλίμακα είναι μικρότερη, το οριζοντιογραφικό υπόβαθρο, μπορεί να παράγεται 

διά μεγεθύνσεως. 

δ) Αντίγραφο του σχεδίου πόλεως όλων των περιοχών όπου θα κατασκευαστούν έργα, με όλες 

τις εγκεκριμένες τροποποιήσεις. 

ε) Πλήρεις οριζοντιογραφίες, ( με στοιχεία υπαίθρου ) σε κλίμακα 1:500, ή και σε μικρότερη 

κλίμακα (πχ 1:200) εφόσον κριθεί απαραίτητο λόγω της φύσης των έργων,  όπου θα 

αποτυπώνονται με ακρίβεια οι θέσεις των έργων (δίκτυα - τεχνικά έργα), με τις διαστάσεις 

και τα τεχνικά χαραχτηριστικά τούτων όπως απαιτείται, σε συνάρτηση με άξονες οδών και 

θέσεις υφισταμένων κατασκευών, γιά όλα τα δίκτυα αποχέτευσης, ομβρίων και ύδρευσης, 

όπως αυτά θα χαραχθούν επί τόπου. Στις ίδιες οριζοντιογραφίες θα φαίνονται τα υφιστάμενα 

δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΗ), όπως έχουν διαπιστωθεί αφενός από τα σχέδια των 

αντίστοιχων Οργανισμών, που λαμβάνονται με μέριμνα του αναδόχου, και δοκιμαστικές 

τομές όπου αυτό απαιτείται 

στ) Μηκοτομή των δικτύων αποχέτευσης, ομβρίων και ύδρευσης, ενιαία γιά όλα τα δίκτυα, υπό 

κλίμακα υψών/μηκών 1:100/1:1000, ή και σε μικρότερη κλίμακα (πχ 1:20/1:200) εφόσον 

κριθεί απαραίτητο λόγω της φύσης των έργων ,με όλα τα απόλυτα υψομετρικά στοιχεία του 

εδάφους και των προς κατασκευή έργων. 

ζ) Κατά πλάτος τομές ανά οδό και ανά διακριτό τμήμα έργου, με όλα τα υφιστάμενα δίκτυα των 

Ο.Κ.Ω., όπως και όλα τα προς κατασκευή δίκτυα. Σαν διακριτό τμήμα έργου θεωρείται κάθε 

τμήμα που διαφοροποιείται σε σχέση με τα υπόλοιπα όσον αφορά το πλήθος , τις διατομές, 

το υλικό κατασκευής των αγωγών τα πιθανά εμπόδια από  υφιστάμενα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. 

η) Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια όλων των προς κατασκευή φρεατίων. Ειδικά τα σχέδια των 

φρεατίων ύδρευσης θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρες κομβολόγιο των ειδικών 

τεμαχίων - συσκευών που θα τοποθετηθούν στους αγωγούς που συμβάλλουν στο φρεάτιο. 

θ) Στη περίπτωση που γίνεται ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε όλο το πλάτος του 

δρόμου, η μελέτη εφαρμογής θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη  υψομετρικά στοιχεία για τις 

φάσεις της οδοστρωσίας και την ασφαλτόστρωση σύμφωνα με τα υψόμετρα ερυθράς που 

φαίνονται στις μηκοτομές της μελέτης με επίκλιση τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή 

των ομβρίων και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

ι) Προδιαγραφές και prospectus για όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο όπως  

αγωγοί ύδρευσης, ακαθάρτων, ομβρίων, καταθλιπτικοί συσκευές ελέγχου και λειτουργείας 

των δικτύων ύδρευσης (δικλείδες, αερεξαγωγοί, πυροσβεστικοί κρουνοί), χυτοσιδηρά 

καλύμματα φρεατίων (κυκλικά, ορθογωνικά, σχάρες, φρεατίων σύνδεσης), ζωστήρες για τις 

συνδέσεις με το δίκτυο ύδρευσης, ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια, σωλήνες πολυπροπυλενίου, 

ορειχάλκινα εξαρτήματα για τις παροχές ύδρευσης κλπ. Επίσης ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να προσκομίσει δείγματα με ευθύνη και δαπάνη του, για όσα υλικά απαιτηθεί 
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από την Υπηρεσία, και να προτείνει τρόπους ελέγχου των διαφόρων υλικών για την 

εξακρίβωση της ποιότητας τους. 

ια) Κυκλοφοριακή μελέτη (σχέδια εκτροπής της κυκλοφορίας), όπου αυτό είναι απαραίτητο 

και άδεια τομής από τις αρμόδιες κάθε φορά Υπηρεσίες. Με ευθύνη του αναδόχου,  τα σχέδια 

και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται και θα προωθούνται για έγκριση, στις 

αρμόδιες επιτροπές και Υπηρεσίες, με τον χρονικό προγραμματισμό εκτέλεσης των έργων 

στους συγκεκριμένους δρόμους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, προκειμένου να 

εκδοθεί η απαραίτητη άδεια τομής. Τα σχέδια αυτά, μπορούν να υποβάλλονται στην 

Υπηρεσία, τμηματικά, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη των εργασιών, των 

δρόμων που αναφέρονται. 

ιβ) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωρίσει στην Υπηρεσία το χώρο διάθεσης - απόθεσης 

των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 

όρους όπως πχ σε ανενεργά λατομεία, ΧΥΤΑ κλπ. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση εφαρμογής  

της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β’/24-8-2010 για «Μέτρα, όρους και πρόγραμμα για 

την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ) 

Τα παραπάνω στοιχεία, με κατάλληλη αρίθμηση και ταξινόμηση σε φακέλους καλής ποιότητας θα 

υποβληθούν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία προς έγκριση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα πρέπει εντός 

δέκα ημερών να εγκρίνει τα υποβληθέντα στοιχεία, ή να απαιτήσει την αλλαγή ή συμπλήρωση των 

στοιχείων αυτών, τάσσοντας συγκεκριμένη εύλογη προθεσμία για το λόγο αυτό. Σε περίπτωση 

επανυποβολής ζητουμένων στοιχείων, η Υπηρεσία υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε ημερών 

από της υποβολής τους. Αν η Υπηρεσία δεν απαντήσει εντός της τασσομένης γι' αυτήν προθεσμίας, 

η μελέτη εφαρμογής, θεωρείται εγκεκριμένη ως υπεβλήθη από τον ανάδοχο. 

13.6. Οι δαπάνες για την σύνταξη των παραπάνω , όπως και οι δαπάνες γιά κάθε μελλοντική 

συμπλήρωση ή τροποποίηση της μελέτης αυτής, ακόμη και σε περίπτωση αύξησης του οικονομικού 

αντικειμένου της εργολαβίας, περιλαμβάνονται στις συμβατικές τιμές της μελέτης του έργου, και 

επομένως σε καμμία περίπτωση δεν δικαιούται ο ανάδοχος να απαιτήσει αμοιβή γιά τον λόγο αυτό, 

έστω κι αν για την ολοκλήρωση των στοιχείων , απαιτηθεί η υποβολή και πρόσθετων στοιχείων μη 

περιγραφομένων στο παρόν άρθρο. 

13.7. Αν από τη επαλήθευση των στοιχείων  προκύψουν διαφοροποιήσεις , εκτός από το μήκος, οι 

οποίες βεβαίως τελούν υπό την έγκριση της Υπηρεσίας, και τυχόν επιβαρύνσεις σε σχέση με τα 

προβλεπόμενα από τη μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Υπηρεσία, οι διαφοροποιήσεις 

αυτές δεν συνεπάγονται πρόσθετη αποζημίωση για τον ανάδοχο. 

13.8. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί εγκαίρως και πάντως μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, 

στον προσδιορισμό των τυχόν εμποδίων (σχέδια Ο.Κ.Ω., δοκιμαστικές τομές κ.λ.π.), στην επί 

τόπου χάραξη των έργων μετά και την επαλήθευση των στοιχείων της οριστικής μελέτης.  

13.9 Πριν το στάδιο κατασκευής, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα κατωτέρω 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗ & ΕΓΓΥΗΣΗ για τη μεταλλική δεξαμενή: 

 Τεχνική περιγραφή της προσφερόμενης δεξαμενής καθώς και σχέδια (σε όψη, τομή και 

κάτοψη) αυτής.  

 Πιστοποιητικά των υλικών κατασκευής των βασικών μερών της δεξαμενής (πλευρικό πλαίσιο, 

εσωτερική επένδυση και σκεπή). 

 Μελέτη στατικής επάρκειας της προσφερόμενης δεξαμενής ως και της υποδομής αυτής, βάσει 

Ευρωκώδικα λαμβάνοντας υπόψη τα ζητούμενα τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής και τις 

επιτόπιες συνθήκες.  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δέκα (10) ετών. Στο διάστημα της εγγύησης, οι βλάβες 

από υπαιτιότητα και αστοχία υλικού, θα αποκαθίστανται με αποκλειστική ευθύνη και χρέωση 

του αναδόχου. Επειδή ο τύπος της δεξαμενής είναι συναρμολογούμενος και κατασκευάζεται 

στο χώρο εγκατάστασης που έχει επιλεχθεί, και επειδή το συγκεκριμένο τελικό προϊόν δεν 

δύναται να κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου σε άλλο χώρο και να μεταφερθεί λόγω μεγέθους, 

είναι αναγκαίο η εγγύηση καλής εκτέλεσης να αφορά την ποιότητα των πρώτων υλών η 

οποία θα πρέπει να είναι η προδιαγραφόμενη από την παρούσα τεχνική μελέτη ως επίσης να 
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αφορά και την σύμφωνη με τις προδιαγραφές κατασκευή, την αποφυγή κακοτεχνιών και την 

άριστη λειτουργία του συνόλου της κατασκευής 

 Απόδειξη εμπειρίας του κατασκευαστή στην κατασκευή δεξαμενών τεχνολογίας σύμφωνα με 

την προδιαγραφόμενη με προσκόμιση καταλόγου συνοδευόμενου με πρωτόκολλα παραλαβής 

από ολοκληρωμένες συμβάσεις σε ιδιώτες ή φορείς δημοσίου. Θα πρέπει να έχει γίνει 

προμήθεια τουλάχιστον μίας (1) δεξαμενής κλειστού τύπου, χωρητικότητας ίσης ή 

μεγαλύτερης από τη ζητούμενη, με βασικά μέρη (πλευρικό πλαίσιο, σκεπή, σάκο 

στεγανοποίησης) όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω. 

 Ο κατασκευαστής της δεξαμενής θα είναι πιστοποιημένος για το σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού 

την κατασκευή μεταλλικών δεξαμενών. Επιπρόσθετα, επειδή η δεξαμενή είναι 

προκατασκευασμένη και τα μέρη που την αποτελούν κατασκευάζονται σε εργοστασιακό 

χώρο, να κατατεθεί το πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 

των εργοστασίων που παράγεται η δεξαμενή, ή τα μέρη της δεξαμενής (πλευρικό πλαίσιο, 

εσωτερική επένδυση και σκεπή), το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού θα πρέπει να αφορά 

την κατασκευή μεταλλικών δεξαμενών ή μερών μεταλλικών δεξαμενών. 

 Για την απόδειξη τεχνικής επάρκειας και ικανότητας του κατασκευαστή της δεξαμενής να 

φέρει εις πέρας την προμήθεια είναι απαραίτητη η δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις 

εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει για την εκτέλεση της προμήθειας. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να δηλωθούν τα εργοστάσια παραγωγής έκαστου βασικού μέρους της 

δεξαμενής (εξωτερικό πλαίσιο, εσωτερική επένδυση, σκεπή), να γίνει αναφορά στις 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθούν και να δοθεί αντίγραφο της 

άδειας λειτουργίας ή άλλο πιστοποιητικό νόμιμης λειτουργίας κάθε εργοστασίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  Χαράξεις - επί τόπου παραλαβή εργασιών 

14.1. Της εκσκαφής των χανδάκων, θα προηγείται χάραξη της όδευσης με την χρήση νήματος γιά 

την τήρηση της ευθυγραμμίας και χρώματος σπρέϋ. 

14.2. Οι παραλαβές για την κατασκευή του αγωγού θα γίνονται στο φυσικό έδαφος, στη στάθμη 

εκσκαφής, στη στάθμη του υποστρώματος για την έδραση του αγωγού, στο ανωράχιο του αγωγού, 

στη τελική στάθμη της επίχωσης ή του εγκιβωτισμού του αγωγού (με άμμο ή σκυρόδεμα 

αντίστοιχα) ,άνω στάθμη επίχωσης,  στη τελική στάθμη οδοστρωσίας και στη τελική στάθμη του 

ασφαλτικού σε όλες τις διατομές που έχουν καθοριστεί στη μελέτη εφαρμογής, οι αποστάσεις των 

οποίων δεν θα είναι μεγαλύτερες των δέκα μέτρων.  Οι παραλαβές θα γίνονται από 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του αναδόχου, (άρθρο 12 της Ε.Σ.Υ.) και εκπρόσωπο της Υπηρεσίας. 

14.3. Στα φρεάτια, προ της σκυροδέτησης, θα παραλαμβάνεται η εκσκαφή θεμελίων όπως και ο 

οπλισμός, πριν κάθε φάση σκυροδέτησης. Επίσης προ κάθε σκυροδέτησης, θα πρέπει απαραίτητα 

να ειδοποιείται η επίβλεψη. 

14.4.  Ουδεμία εργασία θα εκτελείται άν δεν έχει παραληφθεί η εκάστοτε προηγούμενη 

φάση από την Επίβλεψη. Στην αντίθετη περίπτωση θα γίνεται μείωση σε ολόκληρη την 

τιμή του αντίστοιχου τμήματος, δηλαδή το αντίστοιχο τμήμα δεν θα πιστοποιείται. 

14.5. Επί τόπου των έργων θα πρέπει να υπάρχουν πάντα διαθέσιμα τοπογραφικά όργανα 

(ταχύμετρο, χωροβάτης) και φωτογραφική μηχανή για τη λήψη στοιχείων και φωτογραφιών σε 

κάθε φάση της κατασκευής. 

14.6. Προ της επιχώσεως των αγωγών , και προ της κατασκευής των πλακών επικάλυψης των 

φρεατίων, θα εξασφαλίζονται όλες οι θέσεις φρεατίων, κορυφές και ακραίες απολήξεις των κάθε 

είδους δικτύων, με την λήψη τουλάχιστον 3 αποστάσεων από χαρακτηριστικά και καταγραφόμενα 

σταθερά σημεία. 

Η οριζοντιογραφική αποτύπωση των δικτύων θα γίνεται από ειδικό τοπογραφικό συνεργείο, μετά 

την ολοκλήρωση κάθε αυτοτελούς τμήματος έργου, με την επανατοποθέτηση όλων των κορυφών 

των κάθε είδους δικτύων, των παροχών και φρεατίων ύδρευσης και αποχέτευσης και στην 

συνέχεια την λεπτομερειακή οριζοντιογραφική αποτύπωση όλων των δικτύων και τεχνικών έργων 

της εργολαβίας, εξαρτημένων από το δίκτυο των τριγωνομετρικών σημείων των εγκατεστημένων 

στην περιοχή. 

14.7. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων του παρόντος άρθρου και επιφυλασσομένων των 
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διατάξεων περί ακαταλληλότητας των εργασιών, ουδεμία εργασία θα πιστοποιείται ούτε θα 

αποζημιώνεται, προ της προσκομίσεως επαρκών στοιχείων σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, με 

ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, της ακριβούς τήρησης των σχεδίων της μελέτης εφαρμογής και 

των όρων της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ  15ο -  Μητρώου του Έργου  

Το μητρώο του έργου θα συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό ΔΝΣγ/οικ 38108/ΦΝ 

466 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ τεύχος Β αρ. φύλλου 1956/7-6-

2017) 

Το Μητρώο του Έργου θα υποβάλλεται μαζί με την τελική επιμέτρηση και στην πλήρη μορφή του 

θα περιλαμβάνει απαραιτήτως τα παρακάτω: 

1. Περιγραφική Έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν, των δυσκολιών κ.λπ., καθώς και πίνακες απογραφής που εμφανίζουν όλα τα 

τεχνικά διακριτά αντικείμενα που συγκροτούν το συνολικό έργο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

Τα επιμέρους έργα (διακριτά τμήματα) με αναλυτική καταγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών 

σε στήλες πινάκων, με τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που ενσωματώθηκαν σε αυτά και 

τις εγκρίσεις από την Υπηρεσία της χρήσης αυτών. 

Εγκαταστάσεις που αφορούν δίκτυα άρδευσης -πυρόσβεσης, υποδομής τηλεφωνοδότησης, 

φωτεινής σηματοδότησης, οδοφωτισμού, συστημάτων ελέγχου υπογείων ή υποθαλάσσιων 

έργων με αναλυτική καταγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών σε στήλες πινάκων, μαζί με τα 

τεχνικά εγχειρίδια (οδηγίες χρήσης μηχανημάτων,συσκευών, οργάνων ελέγχου κ.λπ.). 

2. Πλήρη καταγραφή όλων των εγκεκριμένων μελετών καθώς και των υποστηρικτικών 

αυτών, με τις τελικές τροποποιήσεις εφόσον υπάρχουν και τις εγκριτικές αποφάσεις τους. 

3. Τα σχέδια βάσει των οποίων κατασκευάστηκε το έργο (σχέδια «όπως 

κατασκευάστηκε»).Τα σχέδια αυτά θα είναι ως προς το είδος (οριζοντιογραφία, κάτοψη, 

τυπική διατομή, κάθετη τομή, μηκοτομή, αξονομετρικά κ.λ.π.),τις κλίμακες, τις σχεδιαστικές 

λεπτομέρειες κ.λπ. σε πλήρη αντιστοιχία με εκείνα των υφιστάμενων εγκεκριμένων 

μελετών και των μελετών εφαρμογής, θα συνταχθούν δε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

ορίζονται στο π.δ.696/1974 

4. Τα σχέδια «όπως κατασκευάστηκε» των πάσης φύσεως δικτύων δημοσίων φορέων η 

ιδιωτικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών, τα οποία ευρίσκονται μέσα στο εύρος κατάληψης που 

ορίζεται στην εγκεκριμένη οριστική μελέτη του δημόσιου έργου και κατασκευάσθηκαν είτε από 

τον ανάδοχο του έργου, είτε από τους φορείς (δημόσιους η ιδιωτικούς) στους οποίους ανήκουν 

τα δίκτυα αυτά. Τα σχέδια αυτά θα έχουν μορφή ανάλογη με εκείνη των σχεδίων που 

παρασχέθηκαν από τους παρόχους των υπηρεσιών (δημοσίων φορέων η ιδιωτικών εταιρειών). 

Στα σχέδια αυτά, θα αποτυπώνεται υποχρεωτικά και κάθε άλλο προϋφιστάμενο δίκτυο εντός του 

εύρους κατάληψης, εξαιτίας του οποίου προέκυψε η οποιαδήποτε παραλλαγή η ανακατασκευή 

των δικτύων που ενσωματώθηκαν στο έργο. 

5. Διαγράμματα Απαλλοτριώσεων, ενημερωμένα με όλες τις τυχόν γενόμενες 

συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις. Στα σχέδια αυτά θα δείχνεται ο χωρισμός των επιμέρους 

επιφανειών ανάλογα με την απόφαση Κήρυξης Απαλλοτρίωσης, η πράξη Αναλογισμού κάθε 

επί μέρους απαλλοτρίωσης με τα στοιχεία αυτής (αριθμός, ημερομηνία, κ.λπ.), καθώς και η 

πράξη εφαρμογής εφόσον υπάρχει. 

6. Τεύχος στοιχείων υψομετρικών αφετηριών με ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους. 

7. Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων 

(γεωτεχνικές έρευνες, γεωλογικές έρευνες και μελέτες) που διεξήχθησαν κατά τη φάση 

κατασκευής του έργου. 

8. Τεύχος για όλες τις δοκιμές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχουμε αντίγραφα όλων των 

αντίστοιχων πιστοποιητικών των εργαστηρίων και/ ή του/των Οίκου/ων Ποιοτικού 

Ελέγχου(Ο.Π.Ε.) (εφόσον προβλέπεται τέτοιος/οι Ο.Π.Ε., σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους 
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Δημοπράτησης). 

9. Εγχειρίδιο λειτουργίας, επιθεώρησης και συντήρησης που θα περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες 

και τους τρόπους εκτέλεσης μιας πλήρως ικανοποιητικής και αποτελεσματικής συντήρησης του 

έργου. Στο εγχειρίδιο θα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω: 

• Οδηγίες συντήρησης αναφερόμενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισμό, κ.λπ. για 

κάθε στοιχείο της κατασκευής. 

• Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται 

περιοδικά στο μέλλον στις εγκαταστάσεις καθώς και στα δίκτυα αποστράγγισης και 

αποχέτευσης ομβρίων. 

• Τεύχη οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία του έργου στο σύνολο του καθώς 

και των διακριτών τμημάτων αυτού. 

Ειδικότερα για το τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, 

τονίζεται, ότι στο τέλος κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται πλήρης πίνακας των 

περιλαμβανομένων σε αυτά μηχανημάτων με όλα τα χαρακτηριστικά τους, τα στοιχεία 

κατασκευής τους (κατασκευαστής/ προμηθευτής, τύπος, μοντέλο, μέγεθος, αριθμός 

σειράς κατασκευής,  αποδόσεις, καταναλώσεις ενέργειας (ενεργειακή κλάση), 

προτεινόμενα ανταλλακτικά, κ.λπ.), και θα επισυνάπτονται οι έντυπες οδηγίες (στην 

Ελληνική Γλώσσα), εγκατάστασης και συντήρησης των κατασκευαστών. 

• Αναλυτικές Τεχνικές Εκθέσεις και Οδηγίες για τον τρόπο αποκατάστασης φθορών και 

ζημιών, που τυχόν θα παρουσιασθούν μελλοντικά. 

 

Το Μητρώο του έργου θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: 

• Λήψη, εκτύπωση και παράδοση τριών (3) αντιτύπων σε ειδικό χαρτί εκτύπωσης 

φωτογραφικής ποιότητας και των ψηφιακών αρχείων (σε CD ή DVD, κατά περίπτωση),σειράς 

εγχρώμων ψηφιακών φωτογραφιών ανάλυσης ≥5,0Mpixels των διαφόρων φάσεων του Έργου, 

παραγωγής υλικών και εκτέλεσης δοκιμών. 

• Μια βιντεοσκόπηση με ψηφιακή Βιντεοκάμερα (miniDV) με ανάλυση 

αισθητήρα≥1,07Mpixels, συνολικής διάρκειας όχι μικρότερης της μίας ώρας, στην οποία θα 

παρουσιάζεται όλο το φάσμα κατασκευής του έργου (φάσεις κατασκευής σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, παραγωγή υλικών και εκτέλεση απαραίτητων δοκιμών). Τα σχόλια 

της ταινίας, μεταξύ άλλων, να δίνουν έμφαση στις δράσεις και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για 

την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα του έργου. Θα παραδοθούν στην Υπηρεσία 

δύο (2) ολοκληρωμένα αντίτυπα. 

Ψηφιακή μορφή παραδοτέων 

1. Κάθε πληροφορία που αφορά την Οριζοντιογραφία και το Τοπογραφικό 

διάγραμμα θα πρέπει να είναι σε vector format (Διανυσματική μορφή). 

2. Οι υπόλοιπες πληροφορίες πλην της Οριζοντιογραφίας και του Τοπογραφικού 

διαγράμματος, θα είναι σε vector format ή raster format και τα αρχεία αυτά θα περιέχουν 

υποχρεωτικά και κάνναβο συντεταγμένων στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ’87, ή στο 

αντίστοιχο Εθνικό Προβολικό Σύστημα που ενδεχόμενα καθιερωθεί μελλοντικά (Σημ.:Η 

παρούσα αναφορά για το προβολικό σύστημα διέπει και όλες τις επόμενες αναφορές σε 

αυτό χωρίς ανάγκη επανάληψης). 

3. Τα σχέδια και τα διαγράμματα θα παραδίδονται με βάση τα παρακάτω: 

3.1 Τα γραφικά δεδομένα των σχεδιαστικών αρχείων θα παραδίδονται σε format τύπου 

CAD(τουλάχιστονέκδοσης 2010) και σε κάθε περίπτωση με αντίγραφο σε έκδοση CAD2004. 

3.2 Κάθε διακριτή πληροφορία θα είναι αποθηκευμένη σε διαφορετικό σχεδιαστικό επίπεδο 

(layer) και η υποβολή θα συνοδεύεται από τον πίνακα περιγραφής των σχεδιαστικών 

επιπέδων (layers) με στήλες: α)όνομα σχεδιαστικού επιπέδου, β) τύπος (γραμμή, 

επιφάνεια, σημείο), γ)περιγραφή. 

3.3 Τα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως 
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σχεδιαστικά επίπεδα, χρώματα, στυλ, πάχη γραμμών, ειδικά σύμβολα κ.α. Συνοδευτικά μαζί 

με τα παραπάνω θα πρέπει να παραδίδονται οι γραμματοσειρές (font libraries), οι 

βιβλιοθήκες συμβόλων (celllibraries), και ο χρωματικός πίνακας (colortable) που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τηφάση της δημιουργίας τους. 

3.4 Κάθε σχεδιαστικό επίπεδο της οριζοντιογραφίας θα περιέχει διευκρινιστικό propertydialog 

καθώς και πίνακες των συντεταγμένων σε διαφορετικές στήλες,π.χ.ο άξονας της ερυθράς 

θα έχει στο propertydialog τις συντεταγμένες Χ,Ψ,Ζ. 

3.5 Το αρχείο της οριζοντιογραφίας δεν πρέπει να έχει υποστεί μετακίνηση, στροφή ή αλλαγή 

κλίμακας. 

3.6 Η παραδιδόμενη σχεδιαστική πληροφορία (σχεδιαστικά αρχεία διανυσματικής πληροφορίας) 

θα πρέπει να είναι ενταγμένη στο προβολικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ’87. Τα 

σχεδιαστικά αρχεία θα φέρουν κάνναβο σε ξεχωριστό σχεδιαστικό επίπεδο (layer), ενώ θα 

αναφέρεται η θέση της αρχής των αξόνων(Χο,Υο),της κάτω αριστεράς γωνίας του 

καννάβου. 

3.7 Το σχεδιαστικό αρχείο θα διατηρεί την πληροφορία του δηλωμένου προβολικού συστήματος 

συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’87), καθώς και τη σχεδιαστική ανάλυση από πλευράς ακρίβειας 

συντεταγμένων. 

3.8 Τα υπόλοιπα στοιχεία(αναφορές, πίνακες κτλ.)θα υποβάλλονται χρησιμοποιώντας κάποιο 

από τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου ή υπολογιστικών φύλλων. 

3.9 Τα τοπογραφικά διαγράμματα θα περιλαμβάνουν κωδικούς και σύμβολα σύμφωνα με τις 

Προδιαγραφές Ψηφιακής Υποβολής Μελετών Οδοποιίας (Π.Ψ.Υ.Μ.Ο.). 

3.10 Στην περίπτωση υφισταμένων σχεδίων τα οποία: 

3.10.1 Δεν έχουν υλοποιηθεί στο ΕΓΣΑ’87, τότε αυτά θα μετασχηματισθούν από το προβολικό 

σύστημα που υλοποιήθηκαν στο ΕΓΣΑ’87 και οι μετασχηματισμοί θα δοθούν σε ξεχωριστό 

αρχείο. 

3.10.2 Έχουν υλοποιηθεί σε τοπικό σύστημα αναφοράς, τότε αυτά θα γεωαναφερθούν και η 

πληροφορία που περιλαμβάνουν θα διανυσματοποιηθεί σε layer σύμφωνα με την περίπτωση3.2. 

3.11 Τα παραπάνω θα παραδίδονται σε CD ή DVD τα οποία θα είναι αριθμημένα και θα φέρουν 

τα εξής: 

Ι. Το όνομα του αναδόχου. 

ΙΙ. Τον τίτλο των παραδοτέων. 

III. Τον αριθμό και το όνομα του τμήματος. 

IV. Τον αριθμό της σύμβασης. 

V. Την ημερομηνία παραγωγής. 

VI. Τα περιεχόμενα των ηλεκτρονικών μέσων ηλεκτρονικά (σε μορφή αρχείου κειμένου)και σε 

έντυπη μορφή. Πέραν της παραπάνω ψηφιακής υποβολής, το Μητρώο του έργου θα υποβληθεί 

και σε έντυπη μορφή. Τα στοιχεία του Μητρώου του έργου αριθμημένα και ταξινομημένα σε 

φακέλους θα συνταχθούν στα Ελληνικά και θα υποβληθούν στη Διευθύνουσα Υπηρεσία σε 

τέσσερα αντίτυπα. Τα κείμενα θα είναι δακτυλογραφημένα και βιβλιοδετημένα σε τεύχη. 

Περιγραφή και κωδικοποίηση ψηφιακών σχεδιαστικών αρχείων. 

Τοπογραφικό Διάγραμμα 

1. Στο Τοπογραφικό Διάγραμμα στο οποίο θα εφαρμόζεται η οριζοντιογραφία θα είναι σε 

κλίμακα1:1000. Ο κάνναβος του τοπογραφικού διαγράμματος θα έχει ορισμένη αφετηρία 

στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ’87 ή στο αντίστοιχο Εθνικό Προβολικό Σύστημα που 

ενδεχόμενα καθιερωθεί μελλοντικά. 

2. Η ζώνη εύρους κάλυψης του τοπογραφικού διαγράμματος της περιοχής θα είναι εκείνη 

που ορίζεται από την εγκεκριμένη οριστική μελέτη, ή τα όρια απαλλοτριώσεων εφόσον 
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αυτά είναι μεγαλύτερα. Πάνω σ’ αυτό το τοπογραφικό διάγραμμα και σε ξεχωριστά 

σχεδιαστικά επίπεδα (layer) θα φαίνονται οι ισοϋψείς καμπύλες, το τριγωνομετρικό, 

χωροσταθμικό, πολυγωνομετρικό δίκτυο καθώς και οι δρόμοι πρόσβασης. Οποιαδήποτε 

άλλη πληροφορία εμφανίζεται σε αυτό το αρχείο θα βρίσκεται διαφοροποιημένη σε 

ξεχωριστά επίπεδα (layers) π.χ. κάνναβος, χαρακτηριστικά στοιχεία εδάφους, 

υδρογραφία,  γραμμές απότομης αλλαγής κλίσης(breaklines)κ.λπ. 

3. Οι δανειοθάλαμοι, τα λατομεία και οι χώροι απόθεσης προϊόντων εκσκαφής θα 

αποτυπώνονται αποσπασματικά ώστε να εντοπίζονται χωροταξικά μαζί με τα γεωμετρικά 

τους χαρακτηριστικά. 

 

Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας 

Τα σχέδια που αφορούν τα δίκτυα των δημοσίων φορέων η των ιδιωτικών εταιρειών, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά με τις παρακάτω πληροφορίες σε μορφή αρχείων κειμένου ή 

υπολογιστικού φύλλου(π.χ. Micrososft Office ή Libre Office ή ισοδύναμο): 

1. Όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση e-mail του παρόχου 

υπηρεσίας(δημοσίου φορέα η ιδιωτικής εταιρείας) και όνομα αντιπροσώπου. 

2. Παρεχόμενη υπηρεσία (π.χ. Υ.Τ. 1500V), κατηγορία και είδος ενσωματωμένων υλικών 

σύμφωνα με την κωδικοποίηση του παρόχου υπηρεσίας (π.χ: αριθμός και διάμετρος 

καλωδίων, σωλήνων, προστασία αυτών, λεπτομέρειες έδρασης μέγιστα και ελάχιστα 

διερχόμενα φορτία η παροχές, θέση(συντεταγμένες) μαρτύρων, ειδική σήμανση αναγνώρισης 

κ.λπ.). 

3. Σημεία αρχής και τέλους σε κάθε αλλαγή της κατεύθυνσης ή αλλαγή στη διατομή(π.χ. 

τροποποίηση από ένα σε δύο καλώδια στην τάφρο). 

4.Άλλες πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενους κινδύνους κατά τη διάρκεια επέμβασης σε αυτά 

καιλεπτομέρειες άλλων ειδικών προφυλάξεων. 

Απαλλοτριώσεις 

Δεδομένου ότι για τη κατασκευή του έργου,ο ανάδοχος κάνει χρήση (ή εγκαθιστά) 

τριγωνομετρικό, πολυγωνομετρικό και χωροσταθμικό δίκτυο της υπόψη περιοχής, θα παραδίδονται 

διαγράμματα τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου καθώς και οι 

παρακάτω πίνακες συντεταγμένων σε μορφή αρχείων υπολογιστικού φύλλου(π.χ.MicrososftOffice 

ή Libre Office ή ισοδύναμο): 

1. Τριγωνομετρικών σημείων(TRI.). 

2. Πολυγωνομετρικών σημείων(POL.). 

3. Πίνακες υψομέτρων χωροσταθμικών αφετηριών(HOR.). 

Περιβάλλον 

Σ’ ένα αρχείο τύπου κειμένου, θα αναφέρονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (έκταση, σχήμα με 

τις απαραίτητες διαστάσεις και βάθος)των επιφανειών που έχουν φυτευθεί, καθώς και πληροφορίες 

για το υλικό(φυτική γή, κηπαίο χώμα, αδρανή)που έχουν χρησιμοποιηθεί. Όλα τα παραπάνω 

σχεδιαστικά αρχεία θα μπορούν να παρουσιαστούν ταυτόχρονα και σε γεωγραφική θέση 

επικάλυψης με το σχεδιαστικό αρχείο της Οριζοντιογραφίας στην οθόνη του Η/Υ, με τη μορφή των 

referencefiles. 

 

 

15.1. Συμπληρωματικά προς τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 

διευκρινίζεται ότι η σύνταξη του Μητρώου των έργων θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας που διευθύνει το έργο. Πάντως σε κάθε περίπτωση το Μητρώο των έργων πρέπει να 

περιλαμβάνει απαραίτητα: 

α) Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνονται: 
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-Έκθεση σχετική με την μελέτη και κατασκευή του έργου. 

-Έκθεση επί του τρόπου λειτουργίας και συντηρήσεως των έργων. 

-Πίνακας απογραφής, όπου θα περιγράφονται κατα τρόπο περιληπτικό, τα επι μέρους τμήματα 

που συγκροτούν το όλο έργο (κατασκευασθέντα) όπως επίσης και τα  συνεργαζόμενα έργα. 

-Απολογισμός του συνολικού κόστους του έργου. 

β) Διαγράμματα σε κατάλληλη κλίμακα των εκτάσεων που απαλλοτριώθηκαν "υπερ του Δημοσίου". 

γ) Τεύχος στοιχείων των υψομετρικών αφετηριών και τριγωνομετρικών σημείων (υψόμετρα - 

συντεταγμένες ) με τις εξασφαλίσεις τους μαζί με σχέδια και φωτογραφίες που να δείχνουν τις 

θέσεις αυτών. 

δ) Σχέδια έργων, όπως εκτελέστηκαν και συγκεκριμένα : 

δ1. Πλήρεις οριζοντιογραφίες, σε κλίμακα 1:500, , με εξάρτηση από το Ελληνικό Γαιωδετικό 

Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α.), όπου θα αποτυπώνονται με ακρίβεια οι θέσεις των έργων 

(δίκτυα - τεχνικά έργα), με τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τούτων, σε 

συνάρτηση με άξονες οδών και θέσεις υφισταμένων κατασκευών, χωριστά γιά κάθε δίκτυο 

ακαθάρτων, ομβρίων και ύδρευσης, όπως αυτά κατασκευάστηκαν και αποτυπώθηκαν επί 

τόπου. Επι πλέον στις οριζοντιογραφίες θα φαίνεται η αρίθμηση όλων των σημείων που έχουν 

αποτυπωθεί και σε ξεχωριστό τεύχος θα παραδίδονται οι συντεταγμένες τους. 

Αναλυτικά ανά οριζοντιογραφία: 

α. ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Στις οριζοντιογραφίες ύδρευσης θα πρέπει να φαίνονται οι ονομασίες των δρόμων, τα 

οικοδομικά τετράγωνα, οι κόμβοι του δικτύου, οι αγωγοί ύδρευσης (μήκος, από κόμβο σε 

κόμβο, - υλικό - διάμετρος), τα φρεάτια, τα ειδικά τεμάχια, και οι κάθε είδους συσκευές 

που βρίσκονται εκτός φρεατίων, και οι υδροληψίες (παροχές) με τα αντίστοιχα φρεάτια 

υδρομέτρων. 

β. ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ 

Στις οριζοντιογραφίες ακαθάρτων και ομβρίων θα πρέπει να φαίνονται οι ονομασίες των 

δρόμων, τα οικοδομικά τετράγωνα, τα φρεάτια (επισκέψεως, συμβολής, πτώσης), οι 

αγωγοί ακαθάρτων - ομβρίων (μήκος, από φρεάτιο σε φρεάτιο, - υλικό - μορφή διατομής 

- διάμετρος ή διαστάσεις), οι παροχές αποχέτευσης με τα αντίστοιχα φρεάτια σύνδεσης, οι 

παροχές που δεν καταλήγουν σε φρεάτια όπως επίσης και τα φρεάτια υδροσυλλογής 

ομβρίων. 

δ2) Μηκοτομές των δικτύων ακαθάρτων, ομβρίων και ύδρευσης, χωριστά γιά κάθε δίκτυο, σε 

κλίμακα υψών/μηκών 1:100/1:1000, με όλα τα απόλυτα υψομετρικά στοιχεία του εδάφους, 

των κατασκευασθέντων τεχνικών έργων (φρεατίων κλπ) και της ροής των αγωγών και τα 

λοιπά στοιχεία των αγωγών (αποστάσεις, υλικό, διατομή,κλίση κλπ). 

δ3) Κατά πλάτος τομές ανά οδό και ανά διακριτό τμήμα έργου, με όλα τα υφιστάμενα δίκτυα 

των Ο.Κ.Ω., όπως και όλα τα κατασκευασθέντα δίκτυα. 

δ4) Πλήρη σχέδια όλων κατασκευασθέντων φρεατίων (κατόψεις - τομές), με το δομικό μέρος 

του φρεατίου σε κλίμακα 1:20, με τις διαστάσεις τους και απόλυτα υψόμετρα πυθμένος και 

καλύμματος. 

Ειδικότερα  για τα  φρεάτια ύδρευσης, πλήρες κομβολόγιο των ειδικών τεμαχίων - συσκευών 

που τοποθετήθηκαν στους αγωγούς που βρίσκονται στο φρεάτιο.  

ε)Τεύχη έργων, όπως εκτελέστηκαν, που συνοδεύουν τα παραπάνω σχέδια, σύμφωνα με τους 

συνημμένους, στη παρούσα, πίνακες που αφορούν ειδικότερα στοιχεία για τα 

κατασκευασθέντα δίκτυα - τεχνικά έργα. 

Αναλυτικά ανά δίκτυο: 

α. ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Τεύχος εξασφαλίσεων (τρείς τουλάχιστον ανα σημείο), για τα καλύμματα των φρεατίων και 

τις ακραίες απολήξεις των δικτύων. 

Πίνακες, οι οποίοι περιλαμβάνουν στοιχεία  για τους κόμβους του δικτύου, τους αγωγούς, 

τα φρεάτια, τα περιεχόμενα των φρεατίων (συσκευές- ειδικά τεμάχια) και τις υδροληψίες 

(παροχές) με τα αντίστοιχα φρεάτια υδρομέτρων.  

β. ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ 
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Τεύχος εξασφαλίσεων (τρείς τουλάχιστον ανα σημείο), για τα καλύμματα των φρεατίων και 

τις ακραίες απολήξεις των δικτύων. 

Πίνακες, οι οποίοι περιλαμβάνουν στοιχεία για τα φρεάτια, τους αγωγούς ακαθάρτων και 

ομβρίων, τις παροχές αποχέτευσης με τα αντίστοιχα φρεάτια σύνδεσης, όπως επίσης και 

τις παροχές που δεν καταλήγουν σε φρεάτια, και τα φρεάτια υδροσυλλογής ομβρίων . 

ζ) Φωτογραφίες ανά οδό, σε χαρακτηριστικά σημεία έργου και των κομβολογίων όλων φρεατίων 

ύδρευσης, πρό της σκυροδέτησης της πλάκας επικαλύψεως του φρεατίου. Επίσης έγχρωμες 

διαφάνειες (slides) των πλέον ενδιαφερόντων στοιχείων του έργου κατά τα διάφορα στάδια 

κατασκευής του. 

η) Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το 

σύνολο του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

15.2. Τα στοιχεία αυτά, με κατάλληλη αρίθμηση και ταξινόμηση σε φακέλους καλής ποιότητας θα 

συνταχθούν σε τέσσερεις (3) σειρές και θα συνοδεύσουν τα τεύχη των τελικών επιμετρήσεων τα 

οποία θα υποβληθούν στην Υπηρεσία μόλις αποπερατωθεί το Εργο. Εκτός από την παραπάνω 

μορφή, τα στοιχεία του έργου όπως κατασκευάστηκε, θα πρέπει να παραδοθούν στην Υπηρεσία 

και σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

15.3. Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο και νοούνται 

συμβατικά ότι περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος του Τιμολογίου. 

15.4. Η εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε, και επομένως δεν θα εκδίδεται βεβαίωση 

περαίωσης, άν μετά το τέλος των εργασιών δεν υποβληθεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το 

Μητρώο του Έργου. Το Μητρώο του έργου θεωρείται ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των 

εργασιών της εργολαβίας και επομένως σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις του τις σχετικές με το μητρώο του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 

159 παρ 7 του Ν. 4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο Ημερολόγιο του έργου 

Το ημερολόγιο του έργου θα τηρείται με μέριμνα του Αναδόχου όπως ορίζεται στο άρθρο 146 του 

Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 4782/2021. Ειδικότερα: 

  α) Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικό ημερολόγιο σε ελεύθερο 

λογισμικό ευρείας χρήσης. Το τεχνικό στέλεχος του άρθρου 139, που τηρεί με εντολή του 

αναδόχου το ημερολόγιο, γνωστοποιείται μετά από την εγκατάσταση του εργοταξίου στη 

διευθύνουσα υπηρεσία. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται, με 

συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως: α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, που επικρατούν κατά τη 

διάρκεια του είκοσι τετραώρου, β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά 

κατηγορίες, γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω 

υπερημερίας ταυ εργοδότη, δ) θέση και περιγραφή των εργασιών, αναφορά στις εργασίες για τις 

οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι, ε) ώρα έναρξης και 

πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας, ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η) τα 

προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες ,θ) οι εργαστηριακές δοκιμές, ι) καθυστερήσεις, 

δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις, καθώς και ο 

χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών, ια) οι εντολές και παρατηρήσεις των 

οργάνων επίβλεψης, ιβ) έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό 

πληροφοριακό στοιχείο. Στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο θα επισυνάπτονται και φωτογραφίες 

κατά την εκτέλεση του έργου.  

Προσθέτως στην παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου ορίζεται ότι «Το ημερολόγιο του έργου 

υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα αυτό και αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και στον επιβλέποντα του 

έργου. Ο επιβλέπων του έργου ελέγχει και διορθώνει το ημερολόγιο, αν απαιτείται, και το 

υποβάλλει προς έγκριση στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας εντός δύο (2) 
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εργασίμων ημερών.». 

ΑΡΘΡΟ 17ο Φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις  

 

17.1 Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από  ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΗ και συνεπώς οι πληρωμές του 

Αναδόχου θα υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις κ.λ.π. ως και την καταβολή του 

φόρου εισοδήματος και λοιπών φόρων και τελών που ισχύουν κατά την ημέρα διενεργείας του 

διαγωνισμού. 

17.2 Αν μετά την ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις 

ή καταργηθούν υφιστάμενοι τοιούτοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επι πλέον ή εκπίπτεται 

αντιστοίχως απο τους λογαριασμούς του Αναδόχου πιστοποιουμένων ή αφαιρουμένων των 

πράγματι πληρωνομένων ή εξοικονομουμένων επί του έλαττον ποσών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 

στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθοριζομένων (με τις εκάστοτε από το 

Υπουργείο Εργασίας εκδιδόμενες αποφάσεις) δώρων λόγω εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 

καθώς και αποζημιώσεων ημερών υποχρεωτικής αργίας, στη χορήγηση αδείας με αποδοχές και 

αποζημιώσεις λόγω απολύσεως ,καθώς και στην καταβολή των νομίμων εισφορών του υπέρ των 

ασφαλιστικών και επικουρικών Οργανισμών ή Ταμείων, όπως το Ι.Κ.Α. (ακόμη και αν το έργο 

εκτελείται εκτός ασφαλιστικής περιοχής του Ι.Κ.Α.) κ.λ.π. 

17.3 Η καταβολή των προβλεπομένων κρατήσεων θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση κανονικής 

αποδείξεως πριν από την πληρωμή κάθε λογαριασμού. 

17.4 Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ ο οποίος σύμφωνα με την Ε18 του ΥΠΕΧΩΔΕ (Σ 

238/9/21-1-87 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών) βαρύνει τον κύριο του έργου. 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι χωρίς Φ.Π.Α. και η ανάδοχος εταιρεία δεν θα επιβάλλει Φ.Π.Α. 

επί των τιμολογίων της, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν  για την αντιστροφή της 

υποχρέωσης του άρθρου 39α του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248τΑ΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την 

παρ. 10 του άρθρου Ι του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160τ.Α΄)». 

 

ΑΡΘΡΟ  18ο - Δρόμοι προσπελάσεως - Διεξαγωγή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια 

εκτελέσεως των έργων - Πινακίδες ενδεικτικές του έργου 

18.1 Ο Ανάδοχος, θα κλιμακώνει τις χωματουργικές εργασίες και την τοποθέτηση των 

αγωγών με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατό η παρακώλυση ή η διακοπή της 

κυκλοφορίας οχημάτων, θα εξασφαλίζει δε την προσπέλαση των οικιών, καταστημάτων κ.λ.π. από 

τους πεζούς. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δική του ευθύνη και δαπάνη, να προβεί στη διάνοιξη, διαμόρφωση 

και συντήρηση, με τα απαιτούμενα τεχνικά έργα, των οδών προσπελάσεως προς τις θέσεις λήψεως 

αδρανών υλικών, λατομείων, ορυχείων, δανειοθαλάμων ή προς τους χώρους εναποθέσεως των 

ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφής, καθώς και προς τα εργοτάξια, τους χώρους εργασίας, και τις 

θέσεις εναποθέσεως των υλικών και εφοδίων του έργου. Οι δαπάνες αυτές των οδών 

προσπελάσεως δεν αποζημιώνονται ιδιαίτερα, επειδή συμπεριλαμβάνονται στις τιμές της μελέτης 

και λαμβάνονται υπ' όψη απ' τον Ανάδοχο κατά την υποβολή της προσφοράς του. 

18.2 Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει, με δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόμενα για κάθε 

περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι' αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός 

όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε 

από το εργαζόμενο σ' αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που 

απασχολούνται στο έργο του. 

Με την έναρξη των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται 

με δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή του, να προβαίνει στην πλήρη σήμανση του 

εργοταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, όλα τα μέτρα εξασφάλισης της 

κυκλοφορίας θα πρέπει να εκτελούνται ύστερα από σύνταξη σχετικής Μελέτης Εξασφάλισης 

Κυκλοφορίας, που θα καλύπτει τόσο την κυκλοφοριακή λειτουργία της ευρύτερης περιοχής 
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για κάθε φάση εκτέλεσης των εργασιών, όσο και τις αναγκαίες τεχνικές μελέτες των 

παρακαμπτηρίων έργων που θα απαιτηθούν. O Aνάδοχος πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη 

διευκόλυνση διόδων προς άλλους Εργολήπτες, ή εργατικό προσωπικό που χρησιμοποιείται από την 

Υπηρεσία, καθώς και προς άλλες Κρατικές Υπηρεσίες, καθώς και προς τους εντόπιους κατοίκους για 

μετάβαση τους σε αγροτικές και τις άλλες ιδιοκτησίες τους. Κάθε δαπάνη για την κατασκευή 

τέτοιων διόδων, περιλαμβανομένων προσωρινών γεφυρώσεων, βαρύνει τον Ανάδοχο. Όσον 

αφορά στους εν λειτουργία δρόμους, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη, ότι δεν μπορεί να 

κυκλοφορήσει όχημα βάρους μεγαλυτέρου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του 

οδοστρώματος, με σκοπό να αποφευχθεί η καταστροφή του. Για το λόγο αυτό πρέπει 

προηγουμένως, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές να εξακριβώνει την αντοχή του 

οδοστρώματος, του καταστρώματος των γεφυρών και των άλλων τεχνικών έργων της οδού. Σε 

περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος, πάντα μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να κάνει τις αναγκαίες 

ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κ.λ.π. ή να βρει οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. Σε περίπτωση που 

ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί οχήματα βαρύτερα των προβλεπομένων για κυκλοφορία στους δρόμους, 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναφέρει τους δρόμους στην προγενέστερη κατάσταση τους, 

συντασσομένου εν ανάγκη, και σχετικού πρωτοκόλλου προ και μετά τη χρήση των δρόμων. 

Οπωσδήποτε, εφ' όσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (μέσα στους ανωτέρω περιορισμούς), 

υποχρεούται στη συντήρηση και των δρόμων αυτών καθ' όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτελέσεως 

της συμβάσεως, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους του Δημοσίου.  

18.3 Όσον αφορά στην κυκλοφορία των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων του, είναι 

αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών Αστυνομικών Διατάξεων. 

18.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται, εντός μηνός από της υπογραφής του συμφωνητικού, να 

προμηθευτεί και να τοποθετήσει με δική του δαπάνη  πινακίδες ενδεικτικές του έργου που 

εκτελείται, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, με περιεχόμενο και προδιαγραφές που θα 

καθορίσει η Υπηρεσία.  

 

ΑΡΘΡΟ 19ο -Προστασία περιβάλλοντος - Ευθύνη για ζημιές και ατυχήματα  

 

19.1 Για την προστασία του περιβάλλοντος.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση όπως δένδρα, 

θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία για 

την εκτέλεση των έργων.  

Θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαιρέτου κοπής ή 

βλάβης δένδρων ή θάμνων, αποθέσεως υλικών, λόγω κακού χειρισμού των μηχανημάτων ή 

καταπατήσεως φυτευομένων περιοχών υπό μηχανικών μέσων.  

19.2 Επειδή μεγάλο μέρος των εργασιών της εργολαβίας θα εκτελεσθεί πλησίον υπαρχόντων 

έργων, ο Ανάδοχος των εργασιών της παρούσης εργολαβίας, θα ευθύνεται στο ακέραιο για τυχόν 

καταστροφές ή ζημιές που θα επιφέρει στα έργα αυτά.  

Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των 

υπεργολάβων του, ή / και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά 

και αστικά.  

Επίσης σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση του έργου και κατά την παραγωγή και μεταφορά 

υλικών, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις Διατάξεις των περί εργατών και 

εργασίας Νόμων και Διαταγμάτων, και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία να 

εκτελείται μεθοδικώς για αποφυγή αμέσων ή εμμέσων ζημιών ή ατυχημάτων ή προκλήσεως 

πλημμυρών. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή 

αποζημιώσεων για τα ως άνω αναφερθέντα.  
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19.3 Για κάθε διατάραξη ή ζημιά σε υφιστάμενες οικοδομές, προερχόμενη από την κατασκευή των 

έργων, αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, υποχρεούμενος σε αποκατάσταση της 

προκληθείσας ζημιάς, είτε στην καταβολή της αντίστοιχης δαπάνης για την αποκατάστασή της.  

18.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει γνώση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

του έργου και δεσμεύεται στην τήρησή τους στα σημεία που τον αφορούν. 

 

ΑΡΘΡΟ  20ο - Χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων 

Ο βάσει του άρθρου 171 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του Ν. 

4782/2021, χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων, καθορίζεται σε δέκα πέντε (15) 

μήνες. 

Α. Κατά τον χρόνο εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαστήματα 

τα έργα και τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση λειτουργίας με δαπάνες του.  

Β. Ο ανάδοχος, είναι επίσης υπεύθυνος αν δια λόγους κακής λειτουργίας ή μη λειτουργίας κάποιων 

εγκαταστάσεων, προξενηθούν ζημιές θετικές ή αποθετικές σε τρίτους ή στην περιουσία του 

ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (π.χ. Δίκτυα , άλλες εγκαταστάσεις) .  

Ο ανάδοχος επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν για διάφορους λόγους (κακή λειτουργία 

κ.λ.π.) υπάρξουν επιπτώσεις του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Μηνύσεις από Υπηρεσίες, Ιδιώτες κ.λ.π.) .  

Η καταβολή των οποιονδήποτε επιδικαζομένων αποζημιώσεων τον βαρύνει εξ ολοκλήρου.  

Αν κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων και μέχρι την οριστική παραλαβή αυτών 

παρουσιασθούν ελαττώματα για τα οποία ευθύνεται ο ίδιος, και δεν προβεί στην αποκατάσταση 

τους η Υπηρεσία ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 21ο-Ιδιαίτερες απαιτήσεις για εργασίες σε στενούς δρόμους και κοντά σε κτίρια  

 

Ο Ανάδοχος είναι πλήρως υπεύθυνος για την εκτέλεση εργασιών μέσα σε κατοικημένες περιοχές 

και μάλιστα σε στενούς δρόμους και πλησίον υφισταμένων κτιρίων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν η κυκλοφορία οχημάτων, η επικοινωνία των περιοίκων και να 

αποτρέπεται κάθε ζημιά ή ατύχημα.  

Ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει με αυστηρότητα, όλες τις συμβατικές απαιτήσεις των Προδιαγραφών και 

των σχεδίων και τις σχετικές εντολές της Επιβλέψεως, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, έχοντας πλήρη 

ευθύνη για την ασφάλεια έργων και προσώπων και για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση.  

 

ΑΡΘΡΟ 22ο-  Μέτρα προστασίας των κατασκευών – ασφάλεια του έργου – Εγκαταστάσεις 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας – Αρχαιότητες  

Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση (αν του το ζητήσει η Επίβλεψη) να 

απαγορεύει την προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι 

σχετικό με την εκτέλεση της Σύμβασης, με την εξαίρεση των εξουσιοδοτημένων από την 

επιβλέπουσα υπηρεσία ατόμων.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εκτέλεσης εργασιών, 

αποθηκών κλπ. Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, επ’ ωφελεία του 

προσωπικού του, των εκπροσώπων της επίβλεψης και τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν 

ατυχήματα ή απώλειες που μπορεί να συμβούν από την εκτέλεση των εργασιών.  

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει με μέριμνα και δαπάνες του να παίρνει 

όλα τα αναγκαία μέτρα για την διαφύλαξη όλων των υφισταμένων κατασκευών, τη διατήρηση τους 

και τη συντήρησή τους.  

Είναι υπεύθυνος για την προμήθεια, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία όλων των 

εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού, περίφραξης και εξοπλισμού ασφάλειας που απαιτείται για την 

σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την επίβλεψη.  

Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την πρόληψη 

ατυχήματος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, ο Ανάδοχος είναι 

υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η 

Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών.  
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Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Επίβλεψη έχει το 

δικαίωμα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες με δικά της συνεργεία σε βάρος και για λογαριασμό 

του Αναδόχου.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψη του, ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν εναέριες και 

υπόγειες εγκαταστάσεις και δίκτυα Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο 

ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε να παραλάβει απ' τους διάφορους Οργανισμούς τα σχέδια που 

δείχνουν τις θέσεις των αγωγών τους στην περιοχή του έργου. Επίσης πριν από την έναρξη των 

εργασιών, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε να εκδοθούν από τις διάφορες Υπηρεσίες, οι άδειες 

τομής του οδοστρώματος, οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. υποβάλλοντας 

εγκαίρως τις σχετικές αιτήσεις, όπως και τα απαραίτητα για την έκδοση της άδειας σχέδια, στις 

αρμόδιες Υπηρεσίες.  

Οι εργασίες για τις μετατοπίσεις ανωτέρω εγκαταστάσεων και δικτύων, εφ' όσον είναι μόνιμες, αν 

τυχόν εμπίπτουν στο εύρος καταλήψεως των έργων ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, θα εκτελούνται με 

την φροντίδα των Οργανισμών αυτών (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) και καμία ανάμιξη οικονομική ή τεχνική 

δεν θα έχει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος έχει όμως την υποχρέωση να διευκολύνει απροφασίστως την 

εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. Η Υπηρεσία, δύναται να αναθέσει στον Ανάδοχο την εκτέλεση 

έργων μετατοπίσεως αγωγών και δικτύων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Αν οι μετατοπίσεις αυτές επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την εγκεκριμένη 

προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών, το πρόγραμμα κατασκευής των έργων, τότε ο Ανάδοχος 

δικαιούται μόνο ανάλογου παρατάσεως προθεσμίας και όχι αποζημιώσεως.  

Προκειμένου για προσωρινές μετατοπίσεις και υποστηρίξεις αγωγών Ο.Κ.Ω., εμποδίων, κ.λ.π., τις 

απαιτούμενες εργασίες θα εκτελεί ο Ανάδοχος. Η αποζημίωση για τις προσωρινές αυτές εργασίες, 

περιλαμβάνεται στις συμβατικές τιμές κατασκευής των σωληνώσεων, ανεξάρτητα από τυχόν 

δυσχέρειες που θα αντιμετωπισθούν.  

Επισημαίνεται ότι κάθε ζημιά που θα προκληθεί απ' τον Ανάδοχο στους διάφορους αγωγούς ή στις 

διάφορες οδούς, είτε κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών πλησίον των αγωγών, είτε μετά 

το πέρας τους, και που θα οφείλεται στην κακή εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής, υποστηρίξεως, 

συμπυκνώσεως κ.λ.π., θα βαρύνει αποκλειστικώς τον Ανάδοχο.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι πιθανή η συνάντηση αρχαιολογικών ευρημάτων 

κατά τις εκσκαφές χανδάκων και λοιπών έργων. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει αμέσως να διακόψει 

τις εργασίες και να ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές και να εφαρμόσει πλήρως όλες τις διατάξεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας.  

Στην περίπτωση της ανάγκης εκτέλεσης ανασκαφικών εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να παράσχει απροφασίστως κάθε είδους διευκόλυνση στα συνεργεία εκτέλεσης των ανασκαφικών 

εργασιών. Οι ανασκαφικές αυτές εργασίες θα εκτελούνται με την φροντίδα της αρμόδιας Υπηρεσίας 

και καμία ανάμιξη οικονομική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος. Η Υπηρεσία επίσης μπορεί να 

αναθέσει στον Ανάδοχο την εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Εφόσον κριθεί αναγκαίο και μετά από εντολή της Υπηρεσίας είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του 

προγράμματος κατασκευής του έργου σε τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση από την 

εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών.  

Αν οι ανασκαφικές εργασίες επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την εγκεκριμένη 

προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών το πρόγραμμα κατασκευής των έργων, τότε ο Ανάδοχος 

δικαιούται μόνο αναλόγου παρατάσεως προθεσμίας και όχι αποζημιώσεως.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο-  Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο  

 

Στα Γενικά Έξοδα του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες που 

βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν :  

(1) Συμφωνητικού  

(2) Δαπάνη ασφάλισης του έργου“ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ” .Ο Ανάδοχος οφείλει να 

ασφαλίσει πλήρως το έργο σε νόμιμα λειτουργούντα ασφαλιστικό φορέα και να καταθέσει στην 

Υπηρεσία μας τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με την υπογραφή της σύμβασης. Η διάρκεια της 
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ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική Παραλαβή του 

Έργου.  

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του  και να 

συμμορφώνεται  με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης 

των ασφαλιστικών συμβάσεων. 

Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 

υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του Έργου, ιδιαίτερα 

σε ό,τι αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, 

προνόμια, περιορισμούς κ.λ.π., και ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την 

αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω  

ασφαλιστηρίων. 

Η ασφάλιση του έργου θα πρέπει κατ΄ελάχιστον να συμπεριλαμβάνει Ασφάλιση  έναντι  υλικών  

ζημιών, Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων,  Ασφάλιση  Κύριου  Μηχανικού  Εξοπλισμού “ 

Κατά Παντός Κινδύνου” .  

Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται επίσης για: 

- Βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά 

σπάνιας εμφάνισης. 

- Βλάβες / καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με το Έργο ατυχήματα και ζημιογόνα 

συμβάντα. 

Το ποσόν ασφάλισης του έργου θα είναι  τουλάχιστον ισόποσο της σύμβασης. 

 

3) Αποζημιώσεως ιδιοκτητών, εκμισθωτών ή μισθωτών :  

α. Των περιοχών λήψεως δανείων εν γένει χωματισμών,  

αποθέσεως τυχόν προϊόντων εκσκαφών ή αποθηκεύσεως υλικών γενικά.  

β. Των θέσεων εγκαταστάσεως μηχανημάτων και εργοταξίου γενικά.  

γ. Των προσπελάσεων προς το εργοτάξιο και τις θέσεις λήψεως και αποθηκεύσεως των πάσης 

φύσεως υλικών.  

δ. Οι δαπάνες αποζημιώσεως, των οποιωνδήποτε πηγών λήψεως υλικών (λατομεία, ορυχεία, 

χείμαρροι, ποτάμια κ.λ.π.) και των θέσεων προσωρινής ή οριστικής απόρριψης των πλεοναζόντων 

προϊόντων εκσκαφής, που θα χρησιμοποιηθούν με έγκριση της Υπηρεσίας, καθώς και των κάθε 

είδους οδών προσπελάσεως προς αυτές, και που ανήκουν είτε σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, 

είτε σε Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου κ.λ.π. Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τον 

Ανάδοχο, και ο Κύριος του Έργου δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση διενεργείας και διεξαγωγής 

της διαδικασίας της απαλ/σεως των θέσεων αυτών. Ο Κύριος του Έργου επίσης δεν αναλαμβάνει 

καμιά υποχρέωση πρόσθετης αποζημιώσεως του Αναδόχου για τυχόν δυσχέρειες που μπορεί να 

παρουσιασθούν στην εξεύρεση και εκμετάλλευση των λατομείων, ορυχείων και λοιπών πηγών ή 

για ανάγκη δημιουργίας εγκαταστάσεως λήψεως, θραύσεως, κ.λ.π., ή και δημιουργίας χώρων 

αποθηκεύσεως υλικών μακριά από τις πηγές λήψεως, είτε από τυχόν δυσχέρειες μεταφορών από 

οποιαδήποτε αιτία.  

(3) Αποζημίωση γενικώς για κάθε ζημιά ή ατύχημα που τυχόν συμβεί σε κάθε περίπτωση κατά την 

εκτέλεση του έργου και την παραγωγή - μεταφορά υλικών. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά 

ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει δαπάνες ή αποζημιώσεις για τις ανωτέρω αιτίες.  

(4) Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις, οι οποίες τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο 

εκτελέσεως των εργασιών από την ανάγκη εκμεταλλεύσεως πηγών λήψεως υλικών συγχρόνως και 

από άλλη προγενέστερη ή μεταγενέστερη εργολαβία και τη δημιουργία και αποκάλυψη γι' αυτό 

νέων πηγών υλικών, μαζί με τις σχετικές επιβαρύνσεις, για να τελειώσει εμπρόθεσμα η εκτέλεση 

του έργου.  

(5) Οι δαπάνες για τους πάσης φύσεως ελέγχους και δοκιμές.  

(6) Οι δαπάνες που αναφέρονται στα λοιπά άρθρα της παρούσης, στους Γενικούς όρους του 

Τιμολογίου, στις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και στο Ν.4412/2016 .  
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ΑΡΘΡΟ 24ο - Συντήρηση των Έργων – Ελαττώματα  

 

24.1. Κατά τον χρόνο εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά 

διαστήματα τα έργα και τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση λειτουργίας με 

δαπάνες του. 

24.2. Αν κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων και μέχρι την οριστική παραλαβή αυτών 

παρουσιασθούν ελαττώματα για τα οποία ευθύνεται ο ίδιος, και δεν προβεί στην αποκατάσταση 

τους η Υπηρεσία ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 157 και 159 του Ν.4412/2016. 
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