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Άρθρο 1
Αντικείµενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων
1.1 Τεχνικό αντικείµενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου «Εργασίες
συντήρησης και βελτίωσης στοιχείων οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου του ∆ήµου
Σερρών», συνολικού προϋπολογισµού 100.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%).
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαµβάνει τους ειδικούς όρους οι
οποίοι θα ισχύσουν για την κατασκευή του έργου, σε συνδυασµό και παράλληλα µε τους όρους
που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη και στα λοιπά τεύχη της εγκεκριµένης µελέτης - προδιαγραφών, τα
οποία αλληλοσυµπληρώνονται και ισχύουν µε τη σειρά που ορίζει η ∆ιακήρυξη.
1.2 Τα είδη και οι ποσότητες των προβλεπόµενων εργασιών περιέχονται στον
"Προϋπολογισµό Μελέτης" συµβατικές δε τιµές µονάδας των εργασιών είναι οι τιµές µονάδας του
"Τιµολογίου Μελέτης".
Άρθρο 2
Σύµβαση κατασκευής του έργου
2.1 Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 135 του Ν.
4412/2016,που καθορίζονται και από το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 και συνάπτεται µε βάση την
απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού.
2.2 Ο µειοδότης, στο όνοµα του οποίου θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, καλείται µε ειδική
έγγραφη πρόσκληση, που γίνεται µαζί µε κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, να
προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσει τις απαιτούµενες εγγυήσεις που
αναφέρονται στα επόµενα άρθρα, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών όπως αναφέρεται στο
άρθρο 105 του Ν.4412/2016.
2.3 Μη εµφάνιση του µειοδότη ή µη προσκόµιση των πιο πάνω εγγυήσεων συνεπάγεται,
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 135, παρ.1 του
Ν.4412/2016.
2.3.1 Έκπτωση του µε απόφαση του προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας χωρίς
κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και
2.3.2 Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής στη δηµοπρασία, ως ειδική ποινή.
2.3.3 Κατακύρωση του διαγωνισµού στον αµέσως επόµενο προσφέροντα την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά.
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Άρθρο 3
Σειρά ισχύος τευχών και στοιχείων της µελέτης - Φάκελοι σχεδίων
3.1
Τα τεύχη και τα λοιπά στοιχεία της µελέτης και δηµοπράτησης αλληλοσυµπληρώνονται,
είναι δε κατά σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των όρων που περιέχουν) τα
παρακάτω:
1.
Το συµφωνητικό.
2.
Η ∆ιακήρυξη.
3.
Η Οικονοµική Προσφορά (έντυπο οικονοµικής προσφοράς).
4.
Το Τιµολόγιο Μελέτης - ∆ηµοπράτησης.
5.
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ.
7.
Η Τεχνική Περιγραφή.
8.
Ο Προϋπολογισµός Μελέτης - ∆ηµοπράτησης.
9.
Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι
εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η
περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί
τροποποίησης των µελετών του έργου.
10.
Το Χρονοδιάγραµµα/ Πρόγραµµα κατασκευής του έργου, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί
από την Υπηρεσία.
3.2
Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη
παράγραφο: 1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια ΦΕΚ 363Β / 19 Φεβρουαρίου 2013.
(2)
Οι Ευρωκώδικες.
(3)
Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ.∆.Ε.).
(4)
Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.
Σε περίπτωση ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συµβατικά
στοιχεία, η τελική επιλογή ανήκει στην Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
συµµορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις σε αυτήν και χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε
απαίτηση για αποζηµίωση από αυτήν την αιτία.
3.3
Η υποβολή προσφοράς στην δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι ο ανάδοχος:
3.3.1 Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, την διαµόρφωση του χώρου του έργου και έχει
λάβει πλήρη γνώση των γενικών, ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τους, ιδιαίτερα σε ότι
αφορά τις πηγές προµήθειας των υλικών, τη µεταφορά τους στο χώρο του έργου, την
αποθήκευση των υλικών και εξοπλισµού, τη συγκέντρωση, απόθεση και αποµάκρυνση των
αχρήστων υλικών, την εξασφάλιση του απαραίτητου εργατοτεχνικού προσωπικού, των
απαραίτητων µηχανηµάτων, τις µεταφορικές δυνατότητες και την προσπέλαση σε όλους τους
χώρους του έργου.
3.3.2 Έχει µελετήσει µε κάθε προσοχή, όλα τα στοιχεία της εγκεκριµένης µελέτης και τα τεύχη
δηµοπράτησης του έργου και ότι θα συµµορφωθεί απόλυτα µε αυτά για την εκτέλεση των
εργασιών.
3.3.3 Αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω
ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που
έχει για την πλήρη συµµόρφωση του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να
ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία που έχει σχέση µε τις
συνθήκες κατασκευής του έργου γενικά.
Άρθρο 4
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
4.1. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1β του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, απαιτείται για την
ανάληψη του έργου εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης
χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση
παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Συµπληρωµατική εγγύηση
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καλής εκτέλεσης προβλέπεται σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης, η οποία συνεπάγεται
µε αύξηση της συµβατικής αξίας. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, επιστρέφεται στο σύνολό της µετά
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.
4.2 Όλες οι πληρωµές που γίνονται στον ανάδοχο κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου µε
βάση τις πιστοποιήσεις, αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγµατος
που εκκαθαρίζεται µετά την Οριστική Παραλαβή.
Σε κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο πραγµατοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε
πέντε επί τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούµενη αξία των εργασιών µετά της αναλογούσας
αναθεώρησης και σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαµβάνονται
προσωρινά στην πιστοποίηση, µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες (άρθρο 152
παρ.12 του Ν.4412/2016).
4.3 Σε περίπτωση αναδόχου Κοινοπραξίας έχουν ισχύ και οι ειδικές ρυθµίσεις των άρθρων 167
και 140 του Ν.4412/2016, που αφορούν στην εγγύηση καλής εκτέλεσης, στην ευθύνη των
κοινοπρακτούντων απέναντι στον κύριο του έργου, στο διορισµό εκπροσώπου και αναπληρωτού
αυτού, της κοινοπραξίας, ως και στον τρόπο αντικατάστασης αυτών, στον τρόπο συνέχισης των
εργασιών αν υπάρξει πτώχευση ή θάνατος ενός ή περισσοτέρων µελών της κοινοπραξίας κ.λ.π.
4.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει στο σύνολό της και χωρίς καµία διάκριση την πλήρη
και πιστή εφαρµογή όλων ανεξαιρέτως των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο και κάθε
απαίτηση του αναθέτοντα φορέα απέναντι στον οικονοµικό φορέα (ανάδοχο) που προκύπτει από
την εκτέλεση ή και εξαιτίας του έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει πάντοτε υπέρ του
αναθέτοντα φορέα σε περίπτωση µη τήρησης των όρων της σύµβασης. Η κατάπτωση γίνεται µε
αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Η τυχόν υποβολή ένστασης κατά της
απόφασης αυτής δεν αναστέλλει τη διαδικασία είσπραξης της εγγύησης. Η εγγύηση επιστρέφεται
µε την οριστική παραλαβή του έργου.
4.5 Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη µέλη
της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε
το ν.2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού
ποσού.
4.6 Σε περίπτωση που εγκριθεί από τον κύριο του έργου και εκτελεσθεί από τον ανάδοχο
πρόσθετο έργο, πέραν του προβλεποµένου στην αρχική σύµβαση, θα προσκοµίζονται
συµπληρωµατικές εγγυήσεις σε ποσοστό επίσης πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας του επί
πλέον έργου.
4.7 Οι παραπάνω εγγυήσεις, αρχικά και τυχόν συµπληρωµατικές, αποµειώνονται σύµφωνα µε
τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 6β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 5
Προθεσµίες - Παρατάσεις
5.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:
5.1.1 Ο ανάδοχος πρέπει να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών αυτής της
εργολαβίας µέσα σε δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, που
αποτελούν και τη συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του έργου.
5.1.2 Μέσα στα πλαίσια της συνολικής προθεσµίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
περατώσει τις επί µέρους εργασίες και να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που
καθορίζονται παρακάτω.
5.1.3 Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή
του έργου για επί πλέον χρονικό διάστηµα ίσο µε το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής
προθεσµίας - αποπεράτωσης του έργου και πάντως όχι µικρότερο από τρεις (3)
µήνες (οριακή προθεσµία), σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 147 του Ν.
4412/2016.
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Οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες θεωρούνται λόγος διακοπής των εργασιών και
παράτασης της προθεσµίας περαιώσεως του έργου, µόνο κατά την απόλυτη κρίση
της υπηρεσίας .
5.1.4 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζηµίωση σε περίπτωση που
για να τηρήσει τη συνολική και την τµηµατική προθεσµία χρειαστεί να συγκροτήσει
πρόσθετα νυκτερινά συνεργεία, να πραγµατοποιήσει υπερωρίες, εργασίες σε
ηµέρες αργίας κ.λ.π. πέρα από αυτές που είχε προβλέψει κατά τη σύνταξη της
προσφοράς του ή και µετά την υπογραφή της σύµβασης σε οποιοδήποτε επί
µέρους προγραµµατισµό εργασιών ή έκθεση ή άλλο στοιχείο που έχει υποβάλει
στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο.
5.2 ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:
Παρατάσεις της συνολικής προθεσµίας εγκρίνονται σύµφωνα µε τις παραγράφους
8,9 και 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 6
Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου Μηχανικός εξοπλισµός – Προσωπικό
6.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, για
έγκριση, λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, εντός προθεσµίας η οποία δεν
µπορεί να είναι µικρότερη από δέκα πέντε (15) ηµέρες και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα
(30) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 145
του Ν.4412/2016 και η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15)
ηµερών , σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016.
Το χρονοδιάγραµµα θα συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου
145 του Ν.4412/2016 και θα κλιµακώνεται µέσα στην τµηµατική και τη συνολική προθεσµία, που
ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας Ε.Σ.Υ.
Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου. Αναπροσαρµογές του
χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι προθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ποσότητες
των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να
καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η µη τήρηση της
ανωτέρω προθεσµίας µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και
παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων και αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου.
6.2 Επίσης, σχετικά µε τον µηχανικό εξοπλισµό και το απαιτούµενο ειδικευµένο και
εκπαιδευµένο προσωπικό, το χρονοδιάγραµµα θα συντάσσεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016, για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών.
6.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή του
χρονοδιαγράµµατος και να το αναπροσαρµόζει, στην περίπτωση αποκλίσεων από αυτό, ούτως
ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του όλου έργου.
6.4 Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης µέσα σε έναν (1) µήνα από την
υπογραφή της σύµβασης 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 (παρ. 4 του άρθρου 145 του
Ν.4412/2016).
6.5 Οι απαιτούµενοι χρόνοι θα υπολογισθούν κατά δραστηριότητα σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 145 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 7
Υπέρβαση προθεσµιών - Ποινικές ρήτρες
Για την υπαίτια από τον ανάδοχο υπέρβαση των προθεσµιών κατασκευής του έργου,
επιβάλλονται οι παρακάτω ποινικές ρήτρες:
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7.1 Για κάθε ηµέρα, υπαίτιας από τον ανάδοχο, υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας
επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που ορίζονται στο άρθρο 148 του Ν.4412/2016.
7.2 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της συνολικής
προθεσµίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και
επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη
σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε
είκοσι τοις εκατό(20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το
πηλίκο του συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης, µαζί µε το ποσό των τυχόν
συµπληρωµατικών συµβάσεων χωρίς το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική
προθεσµία του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής
προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού
ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 148 παρ. 2 του Ν.4412/2016).
7.3 Για την εφαρµογή των ποινικών ρητρών, οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες
και τα ποσά και οι προθεσµίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύµβαση µε όλες τις παρατάσεις
που έχουν εγκριθεί µετά από σχετικό αίτηµα του αναδόχου.
7.4 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας
και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου.
Η ποινική ρήτρα για την συνολική προθεσµία είναι ανέκκλητη (148 παρ.1 του Ν.4412/2016).
Άρθρο 8
Τήρηση περιβαλλοντικών όρων – κριτηρίων
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους του
έργου βάσει της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της αρµόδιας αρχής ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆ΙΠΕΧΩ – Π.Ε. Σερρών και να διευκολύνει το αντίστοιχο προσωπικό του ∆ήµου σε περίπτωση
ελέγχου τήρησης των παραπάνω όρων.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι (λόγω απαλλαγής), ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί, ανάλογα µε την φύση του έργου, τις παραπάνω
περιβαλλοντικές προδιαγραφές :
Για τα έργα οδοποιίας
-

Το νέο έργο οδοποιίας πρέπει να σέβεται το τοπικό περιβάλλον.
Να αποφεύγει την κοπή δένδρων και γενικότερα να αποφεύγει τη φθορά δασικής
βλάστησης.
Να επιτρέπει τη φύτευση νέων δένδρων.
Να επιτυγχάνει την ελάχιστη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον.
Να γίνεται χρήση φυσικών υλικών στο έργο.
Να γίνεται η µέγιστη δυνατή χρήση των υλικών κατεδάφισης (στα θεµέλια του έργου, ή
αλλού).
Οι πλεονάζοντες ποσότητες προϊόντων εκσκαφής να διαχειρίζονται σύµφωνα µε
πρόγραµµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ και να µην αποτίθενται σε ρέµατα και σε
δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.
Να µη λαµβάνονται αµµοχάλικα για την επιχωµάτωση- οδοστρωσία του δρόµου από τις
κοίτες χειµάρρων χωρίς µελέτη και άδεια από την Κτηµατική Υπηρεσία ∆ηµοσίου.

Για τα κτιριακά έργα
-

Να συνάδει το κτίριο µε το περιβάλλον.
Να ακολουθείται η βέλτιστη πρακτική όσον αφορά τη µόνωση και τα πρότυπα θέρµανσης
Να είναι εφοδιασµένο µε ηλιακούς συλλέκτες για θέρµανση χώρων και νερού.
Να γίνεται χρήση φυσικών υλικών στο µέγιστο δυνατό.
Να γίνεται χρήση του φυσικού φωτισµού στο µέγιστο δυνατό.
Να διαθέτει το κτίριο µέτρα για την ορθή διαχείριση του νερού.
Να γίνεται η µέγιστη δυνατή χρήση των υλικών κατεδάφισης (στα θεµέλια του έργου, ή
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-

αλλού).
Οι πλεονάζοντες ποσότητες προϊόντων εκσκαφής να διαχειρίζονται σύµφωνα µε
πρόγραµµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ.

Οι παραπάνω περιβαλλοντικές προδιαγραφές εγκρίθηκαν µε την υπ΄ αριθµό 1234/2006
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου στα πλαίσια εφαρµογής του Περιβαλλοντικού Συστήµατος ΕΜΑS
που εφαρµόζει η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Σερρών.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος σύµφωνα µε την ΚΥΑ 36259/1757/Ε/103/2010 µε την
υπογραφή του εργολαβικού συµφωνητικού να καταθέσει στην υπηρεσία σύµβαση µε Σύστηµα
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει σύµφωνα µε την προαναφερόµενη ΚΥΑ, παρ. 3 εδ. β3, µετά την
αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης να
προσκοµίσει στην υπηρεσία βεβαίωση των διαχειριστών για την παραλαβή των αποβλήτων από
εγκεκριµένο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης. Τα έξοδα συλλογής, µεταφοράς και παράδοσης
στο συµβεβληµένο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κατασκευών και
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) πάσης φύσεως αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης-καθαίρεσης,
βαρύνουν οικονοµικά αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου.
i) Κατά τα στάδια που προηγούνται της έναρξης υλοποίησης του έργου (µελέτη εφαρµογής,
συµβάσεις, εγκατάσταση κατασκευαστή κ.ά.) και εν συνεχεία καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής,
θα πρέπει να λαµβάνονται όλες οι εφικτές πρόνοιες ώστε να αποφεύγεται κάθε υποβάθµιση του
περιβάλλοντος από ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και του αέρα στην περιοχή του έργου,
ιδίως διαµέσου της λήψης διαχειριστικών µέτρων και της εφαρµογής ορθών πρακτικών στο
επίπεδο της εργοταξιακής καθηµερινότητας.
ii) Η προσωρινή απόθεση των υλικών προς χρήση στο έργο ή των προερχόµενων από
εκσκαφές του να γίνεται αποκλειστικά εντός της ζώνης κατάληψής του.
iii) 11 Οι ελεύθεροι δόµησης χώροι θα πρέπει να διατηρούνται απαλλαγµένοι από υλικά που θα
µπορούσαν να προκαλέσουν είτε ρύπανση του εδάφους ή των υδάτων, είτε εκποµπή σκόνης ή
πτητικών ουσιών στην ατµόσφαιρα.
Άρθρο 9
Φόροι, ∆ασµοί κλπ.
Η οικονοµική προσφορά του ανάδοχου, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους του τιµολογίου,
περιλαµβάνει δασµούς, φόρους, τέλη κ.λ.π., για υλικά, που θα εισαχθούν από το εξωτερικό.
Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τέλη, δασµούς, διόδια, φόρους κλπ. εν γένει ή από τους
ειδικούς φόρους για τα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. καθώς και
από τους δασµούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου για καύσιµα και
λιπαντικά ή από κάθε άλλη επιβάρυνση (όπως π.χ. για διάφορα ταµία, ασφαλιστικούς
οργανισµούς κλπ.) που αφορά γενικά στην κατασκευή του έργου, σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη. Οι
τυχόν εισαγωγές από το εξωτερικό µηχανηµάτων, υλικών ή άλλων στοιχείων του έργου θα γίνουν
µε τις νόµιµες εγκρίσεις.

Άρθρο 10
Τρόπος επιµέτρησης εργασιών
Για τον τρόπο επιµέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου
151 του Ν.4412/2016, οι όροι της εργολαβικής σύµβασης και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων, όσα ορίζονται στο τιµολόγιο της εργολαβίας και στα σχετικά άρθρα των
εγκεκριµένων αναλυτικών τιµολογίων.
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Για εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα πιο πάνω στοιχεία τρόπος επιµέτρησης,
επιµετρώνται και πληρώνονται µόνο οι µονάδες που εκτελέσθηκαν πραγµατικά.
Άρθρο 11
Λογαριασµοί - Πιστοποιήσεις
Για τους λογαριασµούς και τις πιστοποιήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 152 του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 12
Τιµές µονάδας νέων εργασιών
Σε περίπτωση, που παρίσταται ανάγκη κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών, θα
εφαρµόζεται το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 13
Αναθεώρηση τιµών
Για την αναθεώρηση των τιµών θα εφαρµόζονται, γενικά, οι διατάξεις του άρθρου 153 του
Ν.4412/2016.
Στον προϋπολογισµό της µελέτης και στη στήλη µε επικεφαλίδα "κωδικός αναθεώρησης"
καθορίζεται, µε τον αριθµό του άρθρου της ανάλυσης, το αντίστοιχο κονδύλιο, µε το οποίο θα
γίνεται η αναθεώρηση της τιµής κάθε εργασίας.
Άρθρο 14
Απολογιστικές εργασίες
Η Υπηρεσία µπορεί να δώσει εντολή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση εργασιών απολογιστικά
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 15
Γενικές και ειδικές υποχρεώσεις του ανάδοχου
15.1 Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτοµερώς στην τεχνική
περιγραφή, στα σχέδια και στα τεύχη υπολογισµών της µελέτης.
15.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει πιστά τα εγκεκριµένα σχέδια, να τηρεί τις
διαστάσεις και τη διάταξη των µερών του έργου και να συµµορφώνεται ακριβώς µε τις διατάξεις
των συγγραφών υποχρεώσεων και τις ενδείξεις των σχετικών στοιχείων της σύµβασης. Επίσης
είναι υποχρεωµένος να διαθέτει µεταφορικό µέσο για την επίβλεψη και παραλαβή των εργασιών
καθώς και τα απαιτούµενα τοπογραφικά όργανα.
15.3 Ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση διαφωνίας του, έχουν υποχρεωτική εφαρµογή µόνο οι σχετικές διατάξεις για τη
διαδικασία επίλυσης διαφωνιών επί εκτέλεσης έργων (ενστάσεις - αιτήσεις θεραπείας - δικαστική
επίλυση διαφορών).
15.4 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση για µεταβολές στο έργο, που έγιναν χωρίς
έγγραφη διαταγή και οι οποίες συνεπάγονται µεγαλύτερη δαπάνη του έργου, ακόµα και αν οι
µεταβολές αυτές καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν τη µορφή του.
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Για κάθε δαπάνη χωρίς έγγραφη διαταγή, από την οποία επήλθε µείωση ποσοτήτων ή
διαστάσεων, καταβάλλεται στον ανάδοχο µόνο η δαπάνη των εργασιών, που έχουν πράγµατι
εκτελεστεί χωρίς να αποκλείεται η εφαρµογή των διατάξεων περί κακοτεχνιών.
Σε περίπτωση που δίνεται προφορική διαταγή τροποποιήσεως ή συµπληρώσεων στον τόπο
του έργου, λόγω επείγουσας ανάγκης, θα πρέπει να καταχωρείται στο ηµερολόγιο και να
επακολουθεί η διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016.
15.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες, που προκύπτουν από έγγραφες
συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της τεχνικής µελέτης του έργου, διατηρώντας τα
δικαιώµατά του, λόγω τροποποίησης του αρχικού συµβατικού χρηµατικού αντικειµένου.
15.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τεχνικό αντιπρόσωπο, ο οποίος θα έχει ειδικότητα
διπλωµατούχου πολιτικού µηχανικού.
15.7 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο, µε δικές του δαπάνες,
ότι προβλέπεται στους όρους υγιεινής του κεφαλαίου Γ' του Π.∆. 1073/81 "Περί µέτρων ασφαλείας
κατά την εκτέλεση εργασιών κλπ."
15.8 Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την έναρξη των εργασιών, να φροντίσει για την
έκδοση κάθε άδειας, που απαιτείται σύµφωνα µε τους νόµους, είναι δε ουσιαστικά και
αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων των σχετικών µε την εκτέλεση των
εργασιών.
15.9 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί στο εργοτάξιο όλα τα στοιχεία, που απαιτούν οι
νόµοι, όπως ηµερολόγιο του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν.4412/2016, να τηρεί τις
διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, καθώς επίσης να παίρνει, σ' όλη τη διάρκεια των εργασιών,
τα µέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχηµάτων, που καθορίζονται στα Π.∆. 778/80 και 1073/81
"Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κλπ.", εκπονώντας µε ευθύνη του κάθε
σχετική µελέτη, όπως στατική µελέτη ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης των έργων,
Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ. Α. Υ.) και Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ. Α. Υ.) της
απόφασης ∆ΙΠΑ∆/177/02/03/01του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε (άρθρα1, 2 και 3) κλπ., σύµφωνα µε την
παράγραφο 7 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016.
15.10 Είναι υποχρεωµένος να φροντίσει µε δικές του δαπάνες για την ύπαρξη απαραιτήτων
προσβάσεων και παροχής ρεύµατος - νερού κλπ., κατά τη κατασκευή του έργου.
15.11 Η Υπηρεσία είναι δυνατόν να συγκροτήσει Συµβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν.4412/2016.
15.12 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει τις διατάξεις του ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012
« Έγκριση τετρακοσίων σαράντα Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών» .
15.13 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει τις διατάξεις του Νόµου 4042/2012 (ΦΕΚ
24Α ) περί Ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής.
15.14 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει τις διατάξεις της ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010 «Μέτρα, όροι και προγράµµατα για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις». Σε καµία περίπτωση δεν οφείλεται
οποιαδήποτε αποζηµίωση στον Ανάδοχο για την διαχείριση των ΑΕΚΚ και όλα τα έξοδα
που θα προκύψουν από οποιαδήποτε αιτία για την διαχείριση των ΑΕΚΚ θα βαρύνουν
αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο του έργου.
15.15 Ο οικονοµικός φορέας (Ανάδοχος) σύµφωνα µε το ν.4281/2014 άρθρο 157 παρ. 2
εδάφ.β, κατά την υπογραφή της εκτελεστικής σύµβασης, υποχρεούται να προσκοµίσει στον
αναθέτοντα φορέα ασφάλιση κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης, η οποία θα
καλύπτει την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται από τον ανάδοχο της σύµβασης κατά την
εκτέλεσή της.
15.16 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία πλήρη
τοπογραφική αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης, καθώς και µελέτη εφαρµογής, όπου
κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία.
15.17. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας
και την ολοκλήρωση της προµήθειας των οργάνων από τον ∆ήµο, να προβεί στην διαδικασία
ελέγχου των διαµορφωµένων παιδικών χαρών και να υποβάλει το πιστοποιητικό συµµόρφωσής
τους σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 28492/2009 (ΦΕΚΒ'931) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
περί ‘’Καθορισµού των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη
λειτουργία των παιδικών χαρών των ∆ήµων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία
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αδειοδότησης και ελέγχου τους, η διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια’’, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα, από διαπιστευµένο από την ΕΣΥ∆
φορέα διαπίστευσης.
Άρθρο 16
Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο
16.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας,
των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να
ελαχιστοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016.
16.2 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων
κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/2016 (αρθ. 138 παρ.7).
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας
και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-301, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς
και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη
φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου.
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε
ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 4249).
Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η
γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν
την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών
περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη
εταιρεία).
16.3 Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα
:
16.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ
των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών
που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα
περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500
ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το
παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α οποία αποτελούν τµήµα της
τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το άρθρο 138 παρ. 7 του
Ν.4412/2016.
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε
την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις
ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).
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δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν
λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα
από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3
παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των
ελεγκτικών αρχών.
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και
για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής
του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους
µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ :
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (Β’ 266), ∆ΕΕΠΠ/85/14.5.2001 (Β’686) & ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27.11.2002
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο άρθρο 138 παρ. 7 του Ν.4412/2016.
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν :
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του
ενός συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 (αρθ.12
παράρτηµα ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος
νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του
έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν
4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ.
Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή
κάθε ∆ηµόσιου Έργου, όπως καθορίζεται στα άρθρα 170 & 172 του Ν.4412/2016.
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το
συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται
στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
16.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων
ασφάλειας και υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50
και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα
εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και
Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της
επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική
Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής :
Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
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1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων
εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17
παρ.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το
βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την
αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές
του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις
του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο
των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και
5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και
µόνο.
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να
το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα µέτρα που λαµβάνονται
για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων
τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις
πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον
οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα u949 εντός 24 ωρών και εφόσον
πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που
δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα
εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).
16.3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη
των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α
130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α,
από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται
από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους
υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα
των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ: Π∆
1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ.
∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.
16.3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας
(ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η
Μ Α. Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και
εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των
αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό
διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος.
16.4 Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο
εργοτάξιο.
16.4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα
παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας :
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε
ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1).
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών
έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2).
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή
αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των
εγκαταστάσεων αυτών : Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6).
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους,
πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη
πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3,
4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81
(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους
εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες
ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους
κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες
για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι
τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).
16.4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των
πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε :
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων
Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και
οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ.
αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς,
κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν.
3542/07 (αρ.43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των
κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ
: Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ. IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ.
31,35).
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δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης,
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆
216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12
παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού :
Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β)
θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10.
16.4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00
(αρ.2).
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε
µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81
(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆
89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β
τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ,
παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα
ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού
µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα
αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρηση και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4.
παρ.7 ).
16.5 Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας
στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών
του εκτελούµενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών
του εκτελούµενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα :
16.5.1 Κατεδαφίσεις :
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν.
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι
τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12,
παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00,
Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.
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16.5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και
αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93,
Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής
: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06,
Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ).
16.5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες
σε ύψος, Εργασίες σε στέγες.
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος
Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ).
16.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.
ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.
16.5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.)
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ),
Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).
16.5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας
και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης
έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)
Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ.
αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10).
16.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση
πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17),
Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β
τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).
Άρθρο 17
Προστατευτικές κατασκευές
17.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πάρει κάθε µέτρο για την προστασία του
περιβάλλοντος και να προβεί στην εκτέλεση, συντήρηση, καθαίρεση και αποκόµιση, µετά την
αποπεράτωση του έργου, των προστατευτικών κατασκευών και περιφραγµάτων του εργοταξίου,
που επιβάλλονται από τα Π.∆. 778/80 και 1073/81, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, γιατί η σχετική
δαπάνη περιλαµβάνεται στο ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελός του.
17.2 Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες και στις
ανεγειρόµενες από αυτόν κατασκευές και εγκαταστάσεις, τόσο στον περιορισµένο όσο και στον
γενικότερο χώρο των έργων, που θα οφείλονται στα µηχανήµατα, όργανα και µέσα, που
χρησιµοποίησε για την εκτέλεση του έργου, γι' αυτό και πρέπει να πάρει όλα τα κατάλληλα µέτρα
και να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες του, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ή
φθοράς, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα φέρει καµία ευθύνη.
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Άρθρο 18
Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους ανάδοχους - ∆ιάνοιξη
οπών
18.1 Ο ανάδοχος οφείλει, σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016,
να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών, που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβασή του και
εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους εργολάβους της, διατάσσοντας κατάλληλα τα µέσα
του (ικριώµατα κ.λ.π.) και ρυθµίζοντας τη σειρά των εργασιών του, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
µην παρεµβάλλει κανένα εµπόδιο στην εκτέλεση των εκτός της σύµβασής του εργασιών.
18.2 Οπωσδήποτε, απαγορεύεται η µόρφωση ή διάνοιξη από τον ανάδοχο φωλιών ή οπών σε
τµήµατα του έργου από οπλισµένο σκυρόδεµα, χωρίς έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα
µηχανικού.
18.3 Στις συµβατικές τιµές της εργολαβίας περιλαµβάνεται και η δαπάνη για την πλήρη
αποκατάσταση αυτών των οπών, ή αυλάκων, µετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων ή
εξαρτηµάτων των αντίστοιχων εγκαταστάσεων.
Άρθρο 19
Αρτιότητα των κατασκευών
19.1 Ο καθορισµός από τα εγκεκριµένα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και την τεχνική
συγγραφή υποχρεώσεων, των οποιωνδήποτε ή οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σχετικά
µε τις µερικές διαστάσεις και τους τρόπους κατασκευής, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την
υποχρέωση να πάρει κάθε µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των κατασκευών κάθε
είδους.
19.2 Σχετικά µε τα πιο πάνω διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα σχέδια
λεπτοµερειών ή από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή από τις οδηγίες και διαταγές της
Υπηρεσίας, απαιτείται όµως για την τεχνική αρτιότητα της κατασκευής, ο ανάδοχος υποχρεούται
να το εφαρµόσει, ώστε κάθε τµήµα του έργου να είναι άρτιο στην κατασκευή και άµεµπτο σε
εµφάνιση καθώς και στις θέσεις, που συνδέεται µε τα άλλα τµήµατα του έργου.
Άρθρο 20
Προέλευση, προµήθεια υλικών - Εξασφάλιση προµήθειας
20.1 Όλα τα υλικά, που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα είναι της
καλύτερης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα
20.2 Η χρήση αδρανών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εµπόριο, διέπεται από
τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016.
20.3 Η υπογραφή της σύµβασης από τον ανάδοχο, προϋποθέτει και αποτελεί τεκµήριο ότι ο
ανάδοχος ερεύνησε και εξασφάλισε την προµήθεια από την αγορά όλων των υλικών,
µηχανηµάτων και µέσων, που απαιτούνται και αναγράφονται στα συµβατικά τεύχη και εποµένως
δεν δικαιούται να ζητήσει από την Υπηρεσία τρόπο προµήθειας και εκτέλεσης ή παράταση της
προθεσµίας αποπεράτωσης του έργου για τον λόγο αυτό.
Άρθρο 21
∆οκιµές εγκαταστάσεων
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21.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αµέσως µετά την ολική αποπεράτωση των
εγκαταστάσεων, να εκτελέσει τις δοκιµές που προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισµοί, µε δικά του
µέσα, όργανα και δαπάνες (σε αυτές περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας καυσίµων, η δαπάνη
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κλπ).
Οι δοκιµές αυτές θα επαναλαµβάνονται έως ότου τα αποτελέσµατα του θα ικανοποιούν τις
απαιτήσεις των προδιαγραφών, οπότε θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δοκιµών που θα
υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο που θα αναφέρεται στο
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.
21.2 Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
21.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόµα, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να
παραδώσει έγγραφες οδηγίες και να διδάξει στο προσωπικό του κυρίου του έργου τη χρήση και
τον χειρισµό των εγκαταστάσεων και.
Άρθρο 22
Σχέδια "Όπως κατασκευάσθηκε" (as built) - Οδηγίες χειρισµού - Φωτογραφίες
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος:
- να τηρεί σχολαστικά λεύκωµα έγχρωµων φωτογραφιών των διάφορων κατασκευαστικών
σταδίων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αφανείς εργασίες µε ηµεροµηνίες και ερµηνευτικές λεζάντες
ανά φωτογραφία.
- να τηρεί πλήρες µητρώο µε τα τελικά κατασκευαστικά σχεδία (ανεξάρτητα αν αυτά είναι
ίδια µε εκείνα της εγκεκριµένης µελέτης ή τροποποιηµένα σε οποιοδήποτε βαθµό,
συµπεριλαµβανοµένων και των διαφόρων εγκαταστάσεων, δηλαδή ηλεκτροµηχανολογικών,
υδραυλικών κλπ).
Τόσο το λεύκωµα των φωτογραφιών όσο και το µητρώο των “as built” σχεδίων (σε
έγγραφη και σε ψηφιακή µορφή) συντάσσονται και υλοποιούνται µε δαπάνες του αναδόχου, και
αποτελούν το ΤΕΛΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ (as built), το οποίο παραδίνεται στον Επιβλέποντα του
Έργου (έντυπα σε τουλάχιστον δύο αντίγραφα), ο οποίος το εντάσσει στον Φάκελο του Έργου
που διατηρεί η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία .
Το “Μητρώο Έργου - as built” αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο για την προσωρινή και
οριστική παραλαβή και η ύπαρξη του µνηµονεύεται στα σχετικά Πρωτόκολλα.
Άρθρο 23
∆ιοικητική παραλαβή για χρήση
Πριν την παραλαβή (προσωρινή ή οριστική), είναι δυνατή η παράδοση σε χρήση µέρους ή και
ολόκληρου του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 169 του Ν.4412/2016.
∆ιευκρινίζεται ότι η παράδοση σε χρήση δεν αντικαθιστά σε καµία περίπτωση την παραλαβή
του έργου (προσωρινή ή οριστική).
Άρθρο 24
Συντήρηση και παραλαβή του έργου
24.1 Κατά την διάρκεια της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου ο ανάδοχος οφείλει να
επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαστήµατα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε αρίστη
κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αµοιβή γι' αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων
και το χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.4412/2016.
24.2 Επίσης, καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζηµία για την οποία ευθύνεται, σε
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 157 του Ν.4412/2016.
24.3 Εάν δεν προβεί µέσα στην προθεσµία, που του καθορίσθηκε, στην αποκατάσταση βλάβης
ή ζηµιάς, για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από την
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∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, σε βάρος και για λογαριασµό του
αναδόχου, µε δυνατότητα εφαρµογής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 157 του Ν.4412/2016.
24.4 Γενικά για την βεβαίωση περάτωσης του έργου, την διοικητική παραλαβή προς χρήση, την
προσωρινή παραλαβή, χρόνο εγγύησης, συντήρηση και οριστική παραλαβή του έργου
εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκτέλεσης των δηµοσίων
έργων και ειδικότερα τα άρθρα 168,169, 170, 171 και 172 του Ν.4412/2016.
Ειδικότερα ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες από την βεβαιωµένη
περαίωση µετά την πάροδο του οποίου θα διενεργηθεί η οριστική παραλαβή.
Άρθρο 25
Ισχύουσες ∆ιατάξεις
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία εν γένει και ειδικότερα από τον
Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του ΦΕΚ 2221Β/30-7-2012 « Έγκριση τετρακοσίων σαράντα
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών» όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν ή
αντικαταστάθηκαν και ισχύουν κατά την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
∆ιέπεται επίσης από τους όρους της ∆ιακήρυξης, τους όρους της παρούσας Ειδικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων και τους όρους των λοιπών συµβατικών τευχών και στοιχείων της
µελέτης της Υπηρεσίας.

Σέρρες Μάρτιος 2017
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
µε B΄ βαθµό

ΜΑ∆ΕΜΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
µε Α΄ βαθµό

ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΗΛ/ΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
µε Α΄ βαθµό
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