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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
                                                      

Άρθρο 1ο:  Αντικείµενο της ΕΣΥ

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαµβάνει τους όρους που 
διέπουν την «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ.ΑΓ.ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ».

Στην παρούσα αναπτύσσονται οι υποχρεώσεις του Ανάδοχου που  αφορούν 
ειδικά τις εργασίες της Εργολαβίας αυτής, ενώ τα γενικά συµβατικά θέµατα 
αντιµετωπίζονται από τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων της οποίας 
συµπλήρωµα αποτελεί η Ε.Σ.Υ. 

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι όπως περιγράφονται 
στην Τεχνική Έκθεση.

Άρθρο 2ο: Υπογραφή Σύµβασης 

Η Σύµβαση συνάπτεται µεταξύ Ανάδοχου και Εργοδότη µε την υπογραφή 
Συµφωνητικού που  πρωτοκολλείται  αυθηµερόν  στο  πρωτόκολλο του 
Εργοδότη.

Το Συµφωνητικό κοινοποιείται οπωσδήποτε στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
µέσα  σε πέντε ηµέρες από την  υπογραφή του από  τον Εργοδότη.
Ο Προϊστάµενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ορίζει ακολούθως τον 
Επιβλέποντα Μηχανικό του έργου.
Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 609/85.

Άρθρο 3ο: Έναρξη εργασιών - Προθεσµία αποπεράτωσης των έργων

Από την  ηµέρα  υπογραφής  της  Σύµβασης  αρχίζουν  οι  συµβατικές 
προθεσµίες,  όπως ορίζονται  στο  άρθρο  36  του  Π.Δ.  609/85. Η προθεσµία 
αποπεράτωσης των έργων ορίζεται  σε έξι (6) µήνες από την υπογραφή της 
σύµβασης.  
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Στον υπολογισµό  των  προθεσµιών αποπεράτωσης του έργου 
περιλαµβάνεται και ο  απαιτούµενος  χρόνος  για  να  εφοδιασθεί ο Ανάδοχος 
µε  τις  σχετικές  άδειες  εκσκαφής,  να  ενηµερώσει τις οριζοντιογραφίες των 
έργων µε τα  στοιχεία των  Ο.Κ.Ω., µετά από τις σχετικές ερευνητικές τοµές 
που θα έχει  κάνει, να πασσαλώσει τους αγωγούς και  να  υποβάλει  στην  
Υπηρεσία τα κατασκευαστικά σχέδια µηκοτοµών των αγωγών και διατοµών 
του εδάφους.

Μέσα στην προθεσµία αποπεράτωσης του έργου περιλαµβάνεται και ο 
απαιτούµενος χρόνος για τη σύνταξη κτηµατογραφικών διαγραµµάτων που ο 
Ανάδοχος θα συντάξει εφόσον δοθεί σχετική εντολή απο τον Εργοδότη.

Άρθρο  4ο : Ανακοινώσεις προς τον Ανάδοχο ή τον αντίκλητό του

Μέσα σε πέντε ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση,  µε αναφορά του προς την Επιβλεπούσα Υπηρεσία, να ορίσει µε 
συµβολαιογραφικό  πληρεξούσιο τον αντιπρόσωπο και αντίκλητό του  στον 
τόπο του έργου προς τον οποίο  θα κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα  του 
Εργοδότη και της Επιβλεπούσας Υπηρεσίας.  Κάθε αλλαγή τού πληρεξούσιου  
αντιπρόσωπου ή του αντίκλητου καθώς και κάθε µεταβολή της διεύθυνσής του 
ή της διεύθυνσης του Ανάδοχου κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, 
πρέπει να αναφέρεται αµέσως στην Επιβλεπούσα Υπηρεσία. 

Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Ανάδοχου µε τα παραπάνω καθώς και 
όταν αναζητούµενος δεν ανευρίσκεται, κάθε κοινοποίηση  εγγράφου θα γίνεται 
πρός την Αστυνοµική Αρχή της τοποθεσίας του έργου, θεωρείται δε ότι έγινε 
προς τον Ανάδοχο και είναι έγκυρη από την ηµέρα της κοινοποίησης προς την 
Αστυνοµική Αρχή.  Ανεξάρτητα από την κοινοποίηση αυτή,  το έγγραφο 
στέλνεται ταυτόχρονα ταχυδροµικά στον Ανάδοχο, εφόσον είναι γνωστή η 
διεύθυνσή του.

Άρθρο 5ο: Πρόγραµµα εργασιών

Ο Ανάδοχος, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης, 
πρέπει να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έγκριση λεπτοµερές 
πρόγραµµα,  σύµφωνα και µε τον πίνακα  εργασιών που   έχει ήδη 
κοινοποιηθεί, στο  οποίο θα φαίνεται  η  σειρά   εκτέλεσης  των  διαφόρων  
εργασιών µε τις αντίστοιχες τµηµατικές προθεσµίες. Το πρόγραµµα αυτό θα 
συνταχθεί και υπό τύπο διαγράµµατος προόδου εργασιών (διάγραµµα GANT, 
PERT) ώστε να φαίνονται  σαφώς τα τµήµατα,  η αξία τους  και τα χρονικά 
όρια αποπεράτωσης  του έργου καθώς και τα µηχανικά µέσα  που θα 
χρησιµοποιηθούν σε  κάθε  τµηµατική προθεσµία.  Το χρονοδιάγραµµα αυτό  
θα  επιστραφεί  στον  Ανάδοχο εγκεκριµένο  ή τροποποιηµένο, µερικά ή ολικά,  
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µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή του και θα αποτελεί στο εξής το 
πρόγραµµα εκτέλεσης των εργασιών.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει συνεκτιµήσει κατά τη σύνταξη του 
χρονοδιαγράµµατος  των έργων  το  χρόνο  που  απαιτείται  για τις 
διατυπώσεις  εκτελωνισµού  υλικών,  εφοδίων  και  µηχανηµάτων που 
ενδεχοµένως θα εισάγει από το εξωτερικό και  να προβλέπει έγκαιρα τις 
σχετικές παραγγελίες.  Η υπέρβαση  των προθεσµιών συνεπάγεται τις 
κυρώσεις που αναφέρονται στο επόµενο άρθρο.

Στην περίπτωση που θα περάσει η εικοσαήµερη προθεσµία από την 
υπογραφή  της σύµβασης χωρίς ο Ανάδοχος να  υποβάλει το παραπάνω  
διάγραµµα, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει δικαίωµα να του κοινοποιήσει 
πρόγραµµα εργασιών, βάζοντας συγκεκριµένες τµηµατικές προθεσµίες για  
την αποπεράτωση των επιµέρους έργων, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τον 
επιθυµητό ρυθµό προόδου των εργασιών καθώς και  τα αναγκαία µηχανικά 
µέσα για την επίτευξη του ρυθµού αυτού. Ανεξάρτητα  από τυχόν 
καθυστερήσεις στην  κοινοποίηση  του πίνακα εργασιών ή στην υποβολή και 
έγκριση του προγράµµατος  εργασιών, ο Ανάδοχος  έχει  υποχρέωση να  
αρχίσει  τις  εργασίες  που  θα του υποδειχθούν µέσα  σε  τριάντα (30)  ηµέρες  
από την  υπογραφή της Σύµβασης. 

Άρθρο  6ο: Πρόοδος εργασιών - Ποινικές ρήτρες

Ο Ανάδοχος  θα  τηρεί ηµερολόγιο  του έργου που  θα συµπληρώνεται 
καθηµερινά  σύµφωνα µε  τα  αναφερόµενα  στο  άρθρο  33  του Π.Δ. 609/85.   
Θα  συντάσσει  επίσης  διάγραµµα  που  θα   δείχνει  τη συντελούµενη  
πρόοδο  των εργασιών  στο τέλος κάθε  δίµηνου ή σε διάστηµα  που θα  
ορίζεται  από την Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  και θα παραδίδει σ'αυτήν τρία 
αντίγραφα.

Ο  Ανάδοχος οφείλει  να χρησιµοποιεί κάθε  φορά επαρκή συνεργεία τεχνιτών 
και εργατών και µηχανικά  µέσα κατασκευής ή  να εργαστεί υπερωριακά και τις 
αργίες και γιορτές και  να απασχολεί νυκτερινά συνεργεία,  χωρίς να έχει 
δικαίωµα για το λόγο αυτό σε πρόσθετη αποζηµίωση, αν αυτό κριθεί  
απαραίτητο για  την εξασφάλιση της εκτέλεσης  των έργων σύµφωνα προς  το  
παραπάνω πρόγραµµα προόδου τους.

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία,  αν κρίνει ότι ο ρυθµός προόδου των έργων δεν 
είναι ικανοποιητικός και σύµφωνος µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα εργασιών,  
µπορεί να  απαιτήσει από τον  Ανάδοχο  να  αυξήσει τον αριθµό  των 
συνεργείων  του,  τις υπερωρίες, τις εργάσιµες ηµέρες και τον αριθµό των 
µηχανηµάτων και  γενικά να πάρει όλα  τα µέτρα που επιβάλλονται για την 
επιτάχυνση της πορείας των έργων. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται 
προς τις σχετικές εντολές της Επιβλέπουσας   Υπηρεσίας,   χωρίς  πρόσθετη   
αποζηµίωση.



6

Η  µη συµµόρφωση του Ανάδοχου προς τις παραπάνω εντολές και η 
αποδεδειγµένα αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην  εκτέλεση  των έργων 
σύµφωνα µε το παραπάνω πρόγραµµα εργασιών, δίνει στον Εργοδότη το 
δικαίωµα  να καταγγείλει τη  σύµβαση και να  κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο 
από την Εργολαβία, σε εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 47  
του Π.Δ. 609/85. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων του Εργοδότη  κατά  
του Ανάδοχου,  δεν  απαλλάσσει  τον τελευταίο από οποιαδήποτε υποχρέωση 
που προκύπτει από τη Σύµβαση.

Ο  Ανάδοχος οφείλει να τηρεί λεπτοµερές ηµερολόγιο εργασίας και καιρικών 
συνθηκών που θα υπογράφεται καθηµερινά από αυτόν και  τον  εκπρόσωπο   
της  Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,  σύµφωνα  µε  τις διατάξεις  του  άρθρου  33  
του Π.Δ. 609/85.

Αν  ο  Ανάδοχος  εκτελεί  τις  εργασίες  µε αργό ρυθµό  που δεν 
ανταποκρίνεται  στην πρόοδο και τις προθεσµίες που προβλέπονται από το  
πρόγραµµα,  µε συνέπεια κατά την λήξη κάθε  περιόδου να µην έχει 
συµπληρώσει την ποσότητα της εργασίας που προβλεπόταν να εκτελεσθεί 
µέσα σ'αυτήν την περίοδο, υπόκειται σε ποινική ρήτρα που καθορίζεται 
σύµφωνα µε το άρθρο 36, παρ. 11 του Π.Δ. 609/85. Οι ποινικές αυτές ρήτρες 
επιβάλλονται µε απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται  
από τον αµέσως  επόµενο λογαριασµο του έργου.
Με απόφαση επίσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ανακαλούνται τυχόν 
επιβληθείσες ποινικές ρήτρες ενδιάµεσων περιόδων αν το έργο  περατωθεί 
εµπρόθεσµα στη συνολική προθεσµία.

Σ’ ότι αφορά τις ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται στον  Ανάδοχο για 
υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας περάτωσης του έργου, ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85. 

Άρθρο 7ο: Κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών.   Εφαρµοστέες 
αναλύσεις τιµών

Σύµφωνα  µε το άρθρο 7 της Γ.Σ.Υ. για τον καθορισµό  τιµών  µονάδας νέων 
εργασιών  κατά τις διατάξεις  του άρθρου 43  του Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 
8  του Ν.  1418/84  θα ισχύουν, ανάλογα µε τη φύση των νέων εργασιών, οι 
παρακάτω Αναλύσεις Τιµών :

α) Η Ανάλυση Τιµών της εγκεκριµένης Οριστικής Μελέτης.

β) Η Ανάλυση Τιµών Υδραυλικών Έργων (ΑΤΥΕ).

γ) Η Ανάλυση Τιµών Έργων Οδοποιΐας (ΑΤΕΟ).

δ) Η Ανάλυση Τιµών Οικοδοµικών Έργων (ΑΤΟΕ)

ε) Η Ανάλυση Τιµών Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων (ΑΤΗΕ).
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Στις τιµές  ηµεροµισθίων  των  εργατοτεχνιτών,  χειριστών, βοηθών κλπ.,  θα 
εφαρµόζεται  ανάλογη  προσαύξηση  για  τις  εισφορές του Εργοδότη,  τα  
δώρα  κλπ.,  όπως αυτές θα ισχύουν  κατά την εποχή σύνταξης των νέων 
τιµών µονάδας, ενώ για τον υπολογισµό της τιµής του τελικού ωροµίσθιου των 
παραπάνω ειδικοτήτων θα ληφθεί υπόψη η αντίστοιχη απόφαση του 
Υπουργείου Εργασίας. 

Για τον υπολογισµό  τυχόν νέας  τιµής µονάδας  εργασίας που αφορά σε 
µεταφορά υλικών γενικά  (π.χ.  αδρανών, αργών, προϊόντων εκσκαφής κλπ.),  
ισχύει ο τύπος µεταφοράς που περιλαµβάνεται στην ΑΤΥΕ .

Άρθρο 8ο: Επίβλεψη του έργου

Ο Ανάδοχος υπόκειται  στον έλεγχο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας που 
εκπροσωπείται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό που  ορίζεται κατά τις  
διατάξεις του Ν.  1418/84 και του Π.Δ. 609/85. Ο Ανάδοχος οφείλει να  
επιτρέπει  στον  Επιβλέποντα  Μηχανικό  και  σε   όλους  τους εντεταλµένους 
για την επίβλεψη του έργου  υπαλλήλους ή συµβούλους του Εργοδότη να 
επισκέπτονται τα εργοτάξια, τα λατοµεία, τις αποθήκες κλπ.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται  προς τις έγγραφες 
εντολές  της   Επιβλέπουσας  Υπηρεσίας  που  δίνονται  µέσα  στα συµβατικά 
πλαίσια  για  την  κανονική  και  έντεχνη εκτέλεση των έργων.

 Το ότι η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει την ευθύνη επίβλεψης του έργου δεν 
απαλλάσσει  τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη  που  τυχόν θα προκύψει  
από τις συµβατικές  του υποχρεώσεις  ή  τους ισχύοντες Νόµους.

Άρθρο 9ο: Τεχνική διεύθυνση τού έργου. - Προσωπικό του Ανάδοχου

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί τις εργασίες αυτοπροσώπως ή µε τον  
πληρεξούσιο που  έχει  ορίσει,  ευρισκόµενος  καθηµερινά επιτόπου του 
έργου. Ο Ανάδοχος ή ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του που θα διευθύνει τα  
έργα  και που  πρέπει να είναι αποδεκτός  από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
είναι απαραίτητο να είναι Διπλωµατούχος Μηχανικός της απαιτούµενης για το 
έργο ειδικότητας,  αποδεδειγµένης πείρας στην κατασκευή και διοίκηση  
έργων έκτασης  και φύσης  όπως αυτό της παρούσας Εργολαβίας.  Οι 
επιστάτες και οι  εργοδηγοί του Ανάδοχου πρέπει να  είναι ικανοί  να  τον 
βοηθούν  και  εν  ανάγκη  να τον αντικαθιστούν στην εκτέλεση των έργων, τις 
επιµετρήσεις κλπ. Οι εργατοτεχνίτες πρέπει να έχουν την απαιτούµενη 
εµπειρία στα έργα, στην κατασκευή των οποίων συµµετέχουν.

Η   Επιβλέπουσα   Υπηρεσία   έχει   δικαίωµα   να διατάξει  την αντικατάσταση 
ή άµεση αποποµπή των απειθών,  ανίκανων ή µη τίµιων υπαλλήλων,  
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εργοδηγών,  τεχνιτών  ή  οποιουδήποτε  άλλου  από  το προσωπικό του 
Ανάδοχου.  Για τις από δόλο ή αµέλεια  πράξεις τους κατά την εκτέλεση του 
έργου, την πλήρη ευθύνη φέρει ο Ανάδοχος.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δυστροπήσει και δε συµµορφωθεί µε τις 
εντολές  που του δίνονται  από την Υπηρεσία, ο Εργοδότης  µπορεί να προβεί 
στην αντικατάσταση των ακατάλληλων προσώπων µε άλλα, που θα 
αµείβονται  από τον  Εργοδότη  σε  βάρος  και  για  λογαριασµό του Ανάδοχου 
και µε  τιµές, αυτές που ορίζονται  στα  ισχύοντα δελτία τιµαριθµικής  
διαπίστωσης ή  και µε ανώτερες, σε περίπτωση κατά την οποία δε βρεθεί το 
κατάλληλο πρόσωπο µε τις παραπάνω αµοιβές.  Τούτο γίνεται για να 
αποφευχθεί  καθυστέρηση του έργου και ο Ανάδοχος δε δικαιούται καµία 
πρόσθετη αποζηµίωση εκτός από την πιστοποιούµενη µε βάση τις τιµές 
µονάδας της Σύµβασης. 

Άρθρο 10ο: Θέσεις λήψης - απόθεσης υλικών

Οι  θέσεις  λήψης  των  διαφόρων  υλικών   όπως  άµµου, σκύρων, 
αµµοχάλικου κλπ.  θα καθοριστούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του 
έργου,  ύστερα από πρόταση του Ανάδοχου.  Αλλαγή   θέσεων που 
προϋποτίθενται ως αφετηρίες για την κοστολόγηση στο Τιµολόγιο και την 
Ανάλυση Τιµών, δε δηµιουργεί  δικαίωµα  στον  Ανάδοχο για  αλλαγή των 
τιµών του Τιµολογίου.

Οι  θέσεις  απόθεσης  ακατάλληλων  ή  πλεοναζόντων υλικών των κάθε είδους 
εκσκαφών, θα εγκρίνονται από τον Εργοδότη µετά την πρόταση του 
Ανάδοχου.

Άρθρο 11ο: Κατάληψη χώρων - Εργοτάξια - Οδοί προσπέλασης - 
Διευκολύνσεις

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση µετά την εγκατάστασή  του επιτόπου του 
έργου να  προβεί  στην  αναζήτηση και τυχόν διευθέτηση των κατάλληλων  
χώρων στην άµεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των  εργοταξίων 
και λοιπών  καταυλισµών και να  ενηµερώσει  σχετικά  την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία.  Επίσης έχει  την υποχρέωση να  εκτελέσει µε  δικές του δαπάνες 
όλα τα έργα που θα απαιτηθούν τόσο για  τη διαµόρφωση του χώρου του 
εργοτάξιου  και  των  καταυλισµών όσο και τις τυχόν προσπελάσεις προς  
αυτούς,  µόλις  ο  Εργοδότης  τους  θέσει στη διάθεσή του.

Μετά το τέλος των εργασιών της εργολαβίας αυτής,  ο Ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση για την άµεση και µε δική του δαπάνη αποξήλωση και 
αποµάκρυνση των παραπάνω βοηθητικών κατασκευών του εργοτάξιου και 
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των καταυλισµών. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τον παραπάνω χώρο καθαρό 
και ελεύθερο στον  Εργοδότη,  εκτός από τυχόν τµήµατα ιδιοκτησίας του.

Ο Ανάδοχος έχει  την υποχρέωση να  µεριµνήσει για  τη φύλαξη κάθε υλικού,  
µηχανήµατος,  εργαλείου κλπ.  που  ανήκει  σ'αυτόν  ή σε τρίτους και 
βρίσκεται στο χώρο του εργοτάξιου και να λαµβάνει όλα τα  ενδεικνυόµενα 
µέτρα ασφάλειας καθώς και να  προσλαµβάνει το κατάλληλο για το σκοπό 
αυτό προσωπικό.
  
Σε  περίπτωση  απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή 
µηχανήµατος κλπ.  που ανήκει σ'αυτόν είτε σε τρίτους, ο Ανάδοχος είναι 
απόλυτα υπεύθυνος για κάθε αποζηµίωση ή αντικατάστασή του, χωρίς να 
δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε  δικαιολογία για οποιαδήποτε ζηµία από 
τις παραπάνω αιτίες ούτε αξίωση για αποζηµίωσή του.

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται αποζηµίωσης ή παράτασης  της προθεσµίας 
περάτωσης του έργου λόγω ανεπάρκειας των  χώρων του εργοτάξιου, καθόσο 
µε την υποβολή της προσφοράς του έχει αποδεχθεί ότι έλαβε πλήρη  γνώση 
των τοπικών συνθηκών.  Αν  οι  τοπικές  ή τοπογραφικές συνθήκες δεν 
επιτρέπουν  την   απόθεση  υλικών,   εφοδίων  ή  µηχανηµάτων  σε 
κατάλληλους,  κοντά  στο σηµείο  που  εκτελούνται  οι  εργασίες, χώρους,  ο 
Ανάδοχος θα φροντίζει για την αναζήτηση και  εν ανάγκη διαµόρφωση 
παρακείµενων χώρων, χωρίς για το λόγο αυτό να γεννάται δικαίωµα 
αποζηµίωσης για πρόσθετες συµπληρωµατικές εργασίες, φορτοεκφορτώσεις 
και µεταφορές υλικών και εφοδίων,  δεδοµένου ότι οι  δαπάνες αυτές 
θεωρείται ότι  έχουν  συµπεριληφθεί  στις τιµές προσφοράς του.

Ολες οι βοηθητικές εργασίες, όπως προσωρινοί οδοί προσπέλασης προς τα 
εργοτάξια και τους  χώρους  των  έργων,  ερευνητικές εργασίες, εγκαταστάσεις  
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος,  νερού και τηλεφώνου, θα εκτελεσθούν  µε  
ευθύνη  και  µε  δαπάνες  του Ανάδοχου. Στις δαπάνες  αυτές 
περιλαµβάνονται τα  έξοδα σύνδεσης  µε  τα σχετικά δίκτυα καθώς και η 
πληρωµή της  κατανάλωσης σε όλη  τη διάρκεια του έργου.

Οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες προσπελάσεις χρειαστούν για το έργο θα 
κατασκευασθούν  και θα συντηρηθούν µε ευθύνη και δαπάνη του Ανάδοχου.  
Οποιαδήποτε ζηµιά ή φθορά  στις  υφιστάµενες  οδούς ή προσπελάσεις θα 
αποκαθίσταται αµέσως από τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση,  µε δική του ευθύνη και δαπάνη, να προβεί 
στη   διάνοιξη,   διαµόρφωση  και   συντήρηση  των  οδών προσπέλασης 
προς τις θέσεις  λήψης  αδρανών  υλικών, λατοµείων, ορυχείων,   
δανειοθαλάµων  ή  προς τους  χώρους  εναπόθεσης  των ακατάλληλων  
προϊόντων εκσκαφής,  καθώς και προς τα εργοτάξια και τις θέσεις  
εναπόθεσης  των  υλικών  και εφοδίων  του  έργου. Οι δαπάνες αυτές των 
οδών προσπέλασης  δεν αποζηµιώνονται ιδιαιτέρως γιατί έχουν ληφθεί 
υπόψη από τον Ανάδοχο  κατά  την  υποβολή της προσφοράς του.
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Ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση διόδου προς άλλους  
εργολήπτες  ή εργατικό προσωπικό  που χρησιµοποιείται από την Υπηρεσία,  
καθώς  και προς  άλλες Κρατικές  Υπηρεσίες και  τους ντόπιους κατοίκους για 
µετάβασή τους στις  αγροτικές ή άλλες ιδιοκτησίες τους.

Οσο  αφορά τους εν  λειτουργία  δρόµους και γέφυρες  ο Ανάδοχος πρέπει να 
έχει υπόψη ότι δεν µπορεί να  κυκλοφορήσει όχηµα βάρους µεγαλύτερου 
εκείνου για το  οποίο έχει  υπολογιστεί η  αντοχή του.  Ο Ανάδοχος είναι 
υπεύθυνος για τη  λήψη όλων των  απαραίτητων µέτρων για  να  αποφευχθεί  
η  υποχώρηση  βάθρων γεφυρών  εξ' αιτίας των εργασιών του.

Άρθρο 12ο : Υλικά, µηχανήµατα και εργαλεία, ποιότητα και αντοχή των 
έργων

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την άριστη ποιότητα και την 
προσαρµογή στις Προδιαγραφές των κάθε είδους υλικών που 
χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διενεργεί δειγµατοληψίες και έλεγχο της 
ποιότητας, διαστάσεων κλπ., τόσο των κάθε είδους υλικών, όσο και των 
εργασιών και ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει τις δαπάνες των 
εργαστηριακών ελέγχων που θα απαιτηθούν, χωρις βέβαια αυτό να τον 
απαλλάσει απο την ευθύνη ως µοναδικού και εξ' ολοκλήρου υπεύθυνου για 
την ποιότητα και το δόκιµο όλων των υλικών, ειδών και εργασιών.

 Ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη τους αγωγούς,  όλα 
τα  εργαλεία  και µηχανήµατα  που είναι αναγκαία για την κατασκευή και 
διάστρωση των σκυροδεµάτων,  τη  µεταφορά κάθε είδους υλικού από τα 
λατοµεία και τις λοιπές πηγές και γενικά για την  εκτέλεση  όλων  των  έργων  
που  αποτελούν αντικείµενο  της παρούσας εργολαβίας. Οφείλει επίσης να 
επισκευάζει, να συντηρεί και να ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες  τα 
µηχανήµατα και εργαλεία για κάθε κίνδυνο. Πρίν από την έναρξη των έργων, ο 
Ανάδοχος πρέπει να παραδόσει στην Υπηρεσία δείγµατα υλικών, τα οποία 
πρόκειται να συµπεριλάβει στα έργα, µαζί µε τα ονόµατα των προµηθευτών, 
πριν παραγγελθούν τα αντίστοιχα υλικά κλπ. Οταν δεν υπάρχουν δείγµατα θα 
υποβάλλονται πιστοποιητικά δοκιµών.    

Τα κατατιθέµενα δείγµατα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά για όλη την 
αποστολή και τα υλικά δε θα χρησιµοποιηθούν πριν εγκριθούν τα δείγµατα.
 
Για τα δείγµατα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλος χώρος αποθήκευσης στο 
εργοτάξιο που να κλειδώνεται.

Για τα διάφορα υλικά, συσκευες κλπ. των οποίων οι ιδιότητες και  τα 
χαρακτηριστικά ενδεχοµένως δεν καθορίζονται µε ακριβή και ικανοποιητικό 
τρόπο στις προδιαγραφές και για την πρόληψη τυχόν παρερµηνειών, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται πρίν από την παραγγελία να υποβάλει για έγκριση 
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στην Υπηρεσία κατάσταση που να περιλαµβάνει τα ειδικά υλικά κατασκευής 
κλπ. που θα συνοδεύεται από αντίστοιχα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή 
τους, ώστε να αποδεικνύεται ενδεικτικά ότι τα είδη που θα παραγγελθούν 
συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 13ο: Οριστική µελέτη έργων - Τοπογραφικά στοιχεία 

Με  την εγκατάσταση του  Ανάδοχου στο  έργο, ο Εργοδότης θα του 
παραδώσει πλήρη φάκελο της Οριστικής Μελέτης  των  έργων που  
αποτελούν αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας. 

Επίσης στον Ανάδοχο θα παραδοθεί  από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία  ο  
πλήρης  φάκελος  µε  τα  στοιχεία  και  σχέδια  των τοπογραφικών  εργασιών  
που έγιναν  στο  πλαίσιο   της µελέτης .  Οι υψοµετρικές αφετηρίες που 
ορίστηκαν  στο πλαίσιο των τοπογραφικών εργασιών µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν για την εξάρτηση των χωροσταθµήσεων.

Επειδή τα έργα που θα κατασκευασθούν προβλέπονται σε οδούς και χώρους 
µε υφιστάµενους αγωγούς, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, πριν από την 
έναρξη  των εργασιών εκσκαφών των ορυγµάτων, να εκτελέσει πυκνά 
ερευνητικά  σκάµµµατα και να υποβάλει στην Επιβλεπούσα Υπηρεσία 
λεπτοµερή οριζοντογραφία σε κλίµακα τουλάχιστον 1 : 200 όπου θα δείχνονται 
στην ακριβή τους θέση οι υφιστάµενοι αγωγοί και η θέση του αγωγού που θα 
κατασκευασθεί. Τα σχέδια αυτά θα αποτελούν  κατασκευαστικό στοιχείο της 
εργολαβίας.

Αντλήσεις υδάτων θα γίνονται µόνο κατόπιν έγκρισης της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας και µόνο  εφόσον δεν αποµακρύνονται τα νερά µε φυσική ροή.

Άρθρο 14ο: Τρόπος εκτέλεσης των έργων

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και 
λεπτοµερειακά σχέδια της Οριστικής µελέτης και µε τα συµπληρωµατικά 
σχέδια που είναι πιθανό να του δοθούν από τον Εργοδότη κατά τη διάρκεια 
της Εργολαβίας. Ο Ανάδοχος µπορεί να υποδείξει παραλλαγές ως προς την 
εκτέλεση επί µέρους τµηµάτων του έργου, υποβάλλοντας προς έγκριση τη 
σχετική µελέτη στον Εργοδότη.

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για τις ζηµιές που θα 
προκύψουν από τυχόν σφάλµατα των σχεδίων που του έχουν δοθεί ή έχουν 
εγκριθεί από τον Εργοδότη,  πριν από την έναρξη των αντίστοιχων έργων δεν 
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απευθύνει έγγραφα προς τον Εργοδότη σχετικές παρατηρήσεις για τα 
σφάλµατα των σχεδίων αυτών. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι για τυχόν τροποποιήσεις της 
Οριστικής µελέτης που θα γίνουν τελικά δεκτές από τον Εργοδότη, 
δενδικαιούται αµοιβής, έστω και αν από τις τροποποιήσεις αυτές προκύπτει 
οικονοµικό όφελος για τον Εργοδότη. 

Άρθρο 15ο : Λοιπές υποχρώσεις του Ανάδοχου

Ο Ανάδοχος πριν αρχίσει την κατασκευή των έργων θα εγκαταστήσει στο 
χώρο του έργου σύστηµα υψοµετρικών αφετηριών (reperes), εξαρτηµένο από 
Εθνικό Τριγωνοµετρικό Δίκτυο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.

Οι υψοµετρικές αφετηρίες θα τοποθετηθούν µε κλειστή όδευση σε κατάλληλες 
θέσεις.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση του 
Επιβλέποντα Μηχανικού, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, τα 
απαιτούµενα τοπογραφικά όργανα και βοηθητικά εξαρτήµατα για τον έλεγχο 
των υψοµέτρων του έργου. 

Ο Ανάδοχος οφείλει χωρίς πρόσθετη αµοιβή να αναρτήσει σε εµφανή θέση 
του έργου πινακίδα στην οποία θα αναγράφονται το έργο, ο κύριός του, ο 
προυπολογισµός, ο Ανάδοχος, ο Μελετητής και η πηγή χρηµατοδότησης.

Η πινακίδα θα είναι µεταλλική, κατασκευασµένη από γαλβανισµένη λαµαρίνα 
πάχους 1 χστ, µε στραντζαρισµένα άκρα, µε τις απαραίτητες ενισχύσεις για 
ακαµψία, καθώς και όλα τα υλικά στήριξης και τοποθέτησης τα οποία θα είναι 
ανοξείδωτα.

Η πινακίδα θα είναι χρώµατος λευκού, βαµµένη σε τρεις στρώσεις µε 
βερνικόχρωµα κατάλληλο για συνθήκες υπαίθρου. Τα γράµµατα θα είναι 
µαύρου χρώµατος µε ελάχιστο  ύψος 200 χστ τύπου  Ελβέτικα, εκτός αν  
αλλοιώς  οριστεί  από  την Υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη, εκτύπωση και παράδοση στον Εργοδότη, 
σειράς έγχρωµων φωτογραφιών και διαφανειών (slides) των διαφόρων 
φάσεων κατασκευής του έργου, παραγωγής υλικών και εκτέλεσης δοκιµών.

Οι έγχρωµες φωτογραφίες θα παραδοθούν σε τρία αντίτυπα, µε σηµειωµένο 
αύξοντα αριθµό, ηµεροµηνία λήψης και σύντοµο τίτλο.  Τα αρνητικά των 
φωτογραφιών θα είναι αριθµηµένα, αρχειοθετηµένα και καταχωρηµένα στο 
εργοτάξιο και θα περιέλθουν στην κυριότητα του Εργοδότη, στον οποίο ανήκει 
το αποκλειστικό δικαίωµα ανατύπωσης.



13

Άρθρο 16ο : Νυκτερινή εργασία, υπερωριακή εργασία, εργασία τις 
Κυριακές και  αργίες

Επιτρέπεται η  εκτέλεση  νυκτερινής  ή  υπερωριακής  εργασίας και εργασία  
τις  Κυριακές  και  γιορτές,   σύµφωνα  µε  όσα  σχετικά ορίζονται από  τους  
νόµους  του  Κράτους,  χωρίς  ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιασδήποτε 
πρόσθετης αποζηµίωσης. Κατά την εκτέλεση της πιο πάνω εργασίας ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί  τους σχετικούς νόµους και κανονισµούς.

Εφόσον κατά  την κρίση του  Εργοδότη  είναι  αναγκαία  η εκτέλεση 
νυκτερινής ή υπερωριακής εργασίας  ή  εργασίας  της Κυριακές και γιορτές, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να  την εκτελέσει χωρίς αντίρρηση και χωρίς να 
δικαιούται οποιασδήποτε αποζηµίωσης.

Κατά την εκτέλεση νυκτερινής  εργασίας ο  Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 
µε δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του 
προσωπικού του και του κοινού καθώς και τα κατάλληλα µέσα που θα  
επιτρέπουν  την καλή τοποθέτηση και  επιθεώρηση των υλικών και την από 
κάθε άποψη αποδοτική εκτέλεση των έργων.

Άρθρο 17ο : Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και Πρότυπα

Για όλες  τις εργασίες  που  θα  εκτελεσθούν  βάσει  της Σύµβασης, ισχύουν οι 
Τεχνικές Προδιαγραφές που  περιλαµβάνονται στο σχετικό τεύχος  της 
εγκεκριµένης  Οριστικής  Μελέτης. Επίσης  ισχύουν οι πρότυπες Τεχνικές 
Προδιαγραφές ΕΛΟΤ και οι νόµοι, διατάγµατα και εγκύκλιοι που  αφορούν  τα  
έργα  της εργολαβίας  και  που έχουν δηµοσιευθεί ως την παραµονή της 
ηµεροµηνίας δηµοπρασίας.

Ο  Ανάδοχος υποχρεούται στην πιστή και ακριβή εφαρµογή των διατάξεων 
που καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται αλλιώς 
στα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.

Διευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσης Σύµβασης υπόκεινται στις διατάξεις 
των ισχύοντων Κανονισµών και των σχετικών µε αυτά Εγκυκλίων και 
Αποφάσεων που ισχύουν σήµερα (όπως ο κανονισµός οπλισµένου 
σκυροδέµατος, ο αντισεισµικός κανονισµός, ο κανονισµός φόρτισης δοµικών 
έργων, ο κανονισµός ικριωµάτων κλπ.).  

Άρθρο 18ο : Χρόνος εγγύησης και συντήρησης των έργων

Ο  χρόνος  εγγύησης  δηλαδή ο χρόνος  κατά  τον  οποίο  µετά τη βεβαιωµένη 
περάτωση του έργου,  ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί τα έργα σε  καλή  
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κατάσταση,  συντηρώντας  τα  και  επανορθώνοντας µε δαπάνη του βλάβες ή 
φθορές από συνηθισµένη χρηση,  καθορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες, υπό 
τις προϋποθέσεις  του άρθρου 54, παρ. 1 του Π.Δ. 609/85.

Άρθρο 19ο : Ευθύνη για ζηµιές και ατυχήµατα στο έργο

Οποιαδήποτε  ζηµιά  στο  έργο,  είτε  στα  µηχανήµατα  είτε στις 
εγκαταστάσεις που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη 
διάρκεια της εργολαβίας,  πλην ανώτερης βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο ο οποίος 
είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει  µε δική του οικονοµική 
επιβάρυνση.

Οποιασδήποτε φύσης  ατυχήµατα στο προσωπικό  του  ή  σε τρίτους καθώς   
και   ζηµιές  σε  περιουσίες  τρίτων   που  αποδεδειγµένα οφείλονται σε  
αµέλεια  ή  και  υπαιτιότητα  του προσωπικού του, βαρύνουν αποκλειστικά και 
µόνο τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος οφείλει  να λάβει κατά την εκτέλεση  των έργων  όλα τα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας,  που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 447/75, Π.Δ.  
778/80 και Π.Δ. 1073/81. Επίσης υποχρεούται να εφαρµόσει τα τυχόν 
προτεινόµενα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία πρόσθετα µέτρα ασφάλειας.

Άρθρο 20ο : Ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους - 
Επιβαρύνσεις

Το ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους  καθορίζεται σύµφωνα 
µε το Π.Δ. 609/85 (άρθρο 5, παρ. 4).  Αντίστοιχα, οι πληρωµές του Ανάδοχου 
υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόµενες κρατήσεις όπως ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης και στην καταβολή του φόρου 
εισοδήµατος,  φόρου προστιθέµενης  αξίας  κλπ.  σύµφωνα  µε τις ισχύουσες, 
διατάξεις.

Το ποσοστό  γενικών  εξόδων  και  οφέλους  του  Αναδόχου  δεν 
περιλαµβάνεται   στις   τιµές   µονάδας   του   Τιµολογίου, αλλά υπολογίζεται 
στο άθροισµα  των τιµών  προσφοράς  και  µπαίνει σαν ιδιαίτερο   κονδύλιο  
στον  προϋπολογισµό  προσφοράς  και  στους λογαριασµούς πληρωµής του 
Ανάδοχου.

Κατά  τις ισχύουσες διατάξεις,  στην έννοια του  ποσοστού γενικών εξόδων και 
οφέλους του Ανάδοχου που καταβάλλεται πάνω στην αξία των εκτελούµενων  
εργασιών  µε  τις ισχύουσες  ή  τις  νέες τιµές µονάδας,  περιλαµβάνονται και 
οι  δαπάνες  σχεδίασης  των σχεδίων εφαρµογής µε  προσαρµογή  των 
σχεδίων της µελέτης  στις µετρήσεις που έγιναν στο έδαφος.
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Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  στην  καταβολή  προς  το εργατοτεχνικό 
προσωπικό  των   καθοριζόµενων   (µε   τις εκάστοτε  εκδιδόµενες αποφάσεις)  
από το Υπουργείο Εργασίας δώρων λόγω εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 
καθώς και αποζηµιώσεων  ηµερών υποχρεωτικής αργίας, στη χορήγηση 
άδειας µε αποδοχές και αποζηµιώσεων λόγω απόλυσης καθως  και  στην  
καταβολή  των νόµιµων  εισφορών  του  υπέρ των ασφαλιστικών  και 
επικουρικών Οργανισµών  ή Ταµείων,  όπως το ΙΚΑ κλπ.

Η καταβολή  των προβλεπόµενων κρατήσεων θα  αποδεικνύεται  µε την 
προσκόµιση των πρωτοτύπων αποδείξεων πριν από την πληρωµή των 
λογαριασµών, όπως ο νόµος ορίζει.

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
µεταφορικών µέσων.  Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από το ΦΠΑ και 
από τον Ειδικό Φόρο  του άρθρου  17  του Ν.Δ. 3092/54 επί των εισαγόµενων  
από το  εξωτερικό κάθε είδους υλικών, εφοδίων κλπ. και από τους φόρους  
κλπ.  που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.Δ. 4486/66 και 453/66 περί 
τυποποιήσεως.

Επίσης  ο Ανάδοχος   δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς  και από κάθε 
άλλο    φόρο, τέλος  ή δικαίωµα  υπέρ του Δηµοσίου για  καύσιµα και 
λιπαντικά,  σύµφωνα προς το Ν. 2366/53 και προς το Ν. 10781/71 κλπ. 

Άρθρο 21 : Αναθεώρηση τιµή µονάδας

Για  την αναθεώρηση  τιµών µονάδας ισχύουν  όσα  καθορίζονται στο άρθρο  
10  του Ν.  1418/84  και το άρθρο 41  του Π.Δ. 609/85 που συµπληρώνει το 
Νόµο.

Άρθρο 22 : Οδοστρώµατα - Πεζοδρόµια

Για την τοµή των οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων ο Εργολάβος µε φροντίδα 
του θα πρέπει προηγουµένως να εφοδιασθεί µε τη σχετική άδεια του κύριου 
της αντίστοιχης οδού ή πεζοδρόµιου δηλαδή το Δήµο ή Κοινότητα, στην 
περιοχή του οποίου εκτελείται το έργο,  θεωρηµένη από την τροχαία.

Η επαναφορά των οδοστρωµάτων και των πεζοδροµίων θα γίνεται µε τον 
τρόπο που θα καθορίζεται από τον Εργοδότη και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
του ενδιαφερόµενου Δήµου  ή της Νοµαρχίας και θα εκτελείται αµέσως µετά 
την αποπεράτωση των εργασιών τοποθέτησης των αγωγών, αφού ληφθούν 
όλα τα απαραίτητα τελικά µέτρα (διαβροχή και καλή συµπίεση των στρώσεων 
επίχωσης, ξηρολιθοδοµές όπου απαιτούνται κλπ.), ώστε να αποφευχθεί  
οποιαδήποτε µελλοντική καθίζηση των οδών ή πεζοδροµίων.
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Ο Εργολάβος έχει όλη την ευθύνη για την αποκατάσταση µε δαπάνες του 
κάθε εµφανιζόµενης ανωµαλίας στις τοµές αυτές µέχρι την οριστική παραλαβή 
του έργου.

Το µέγιστο µήκος εκσκαφής ορύγµατος, που δεν έχει επιχωθεί, δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει τα 30 µ. εκτός άν για έκτακτους λόγους η επίβλεψη επιτρέπει να 
υπάρχει µεγαλύτερο µήκος. 

Σχετικά µε τις προθεσµίες για την αποκατάσταση των τοµών και την πλήρη 
αποµάκρυνση των υλικών, ισχύουν τα εξής σύµφωνα µε την 1854/6.3.69 
απόφαση Υ.Β.Ε. "περί εγκαίρου και εντέχνου αποκαταστάσεως 
προκαλουµένων τοµών, οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων" :

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

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

Οι οικείοι Δήµοι και Κοινότητες, µετά  την παρέλευση της προθεσµίας  θα 
καταλογίζουν σε βάρος του Ανάδοχου τη δαπάνη για την αποκατάσταση της 
τοµής ακόµη και εάν δεν την έχουν κάνει.

Παράταση των ανωτέρω προθεσµιών µπορεί να υπάρξει µόνον εφόσον 
υπάρχει σύµφωνη γνώµη του αντίστοιχου Δήµου ή Κοινότητας και της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η αποκοµιδή των προιόντων εκσκαφής που αφήνονται κατά µήκος του 
σκάµµατος µε έγκριση της Υπηρεσίας σαν προστατευτικά αναχώµατα, γίνεται 
υποχρεωτικά ταυτόχρονα µε την κατασκευή της υπόβασης του 
οδοστρώµατος.

Αν δεν ορίζεται αλλιώς στα σχέδια ή στα τεύχη του έργου, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να παραδόσει το οδόστρωµα στη κατάσταση που ήταν πριν από 
την έναρξη των εργασιών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Επίσης έχει εφαρµογή ο Ν. 999/79 "Περί συντονισµού των Προγραµµάτων και 
εργασιών κατασκευής οδών και έργων  κοινής ωφελείας εις την περιοχήν 
µείζονος Πρωτευούσης και άλλων περιοχών της χώρας και άλλων τινών 
διατάξεων".  Οσες επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις κλπ. προκύπτουν λόγω της 
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εκτέλεσης της εργολαβίας (π.χ. πρόσθετες εγγυητικές επιστολές, πρόστιµα 
κλπ.) θα βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου.

Επίσης, έχει εφαρµογή ο Ν. 1080/80 "Περί τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων του Οργανισµού 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων".

Άρθρο 23 : Στοιχεία οργανισµών Κοινής Ωφέλειας

Ο Εργολάβος πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής που θα του δοθεί 
για κατασκευή έργου έχει υποχρέωση να φροντίσει για την ενηµέρωση της 
οριζοντιογραφίας µε τα στοιχεία των αγωγών ή γραµµών όλων των Ο.Κ.Ω. 
καθώς και τον αγωγών ύδρευσης  που διέρχονται από την περιοχή του έργου, 
πρέπει δε να κάνει γνωστό στη  Υπηρεσία κάθε πρόβληµα που προκύπτει 
σχετικά. Η έρευνα των υπόγειων εµποδίων θα γίνεται µε δοκιµαστικές τοµές.

Σ΄όλη τη διάρκεια των εργασιών απαγορεύεται κάθε επέµβαση σε αγωγούς, 
καλώδια, εξαρτήµατα κλπ. ξένων δικτύων χωρίς έγγραφη εντολή της 
επίβλεψης, κάθε βλάβης που προξενείται σ' αυτά µε υπαιτιότητα του 
Αναδόχου, βαρύνει δε εξ ολοκλήρου ποινικά και αστικά αυτόν. Ιδιαιτέρη 
µέριµνα θα ληφθεί κατά την  επίχωση των ορυγµάτων, όπου υφίστανται 
αγωγοί Ο.Κ.Ω. για να αποφευχθεί τυχόν υποχώρηση του εδάφους κάτω από 
τους αγωγούς Ο.Κ.Ω. και η συνέπεια αυτής θραύση ή υπερβολική 
παραµόρφωση των αγωγών. Κάθε βλάβη στους αγωγούς αυτούς είτε κατά 
την εκσκαφή, είτε από κακή εκτέλεση της υποστήριξης του αγωγού µετά το 
πέρας τους, βαρύνει τον Ανάδοχο και η απαιτούµενη επισκευή θα γίνεται από 
την Υπηρεσία, στην οποία ανήκει ο αγωγός που έχει βλαφθεί σε βάρος του 
Ανάδοχου στον οποίο συγχρόνως θα καταλογίζονται όλες οι προς τρίτους 
τυχόν αποζηµιώσεις λόγω ζηµιών τους από την παραπάνω αιτία.

Στην περίπτωση κατά την οποία η θέση των αγωγών είναι τέτοια ώστε να 
απαιτηθεί µετάθεσή τους, αυτή θα εκτελείται µε δαπάνες του Εργοδότη. Στην 
περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση εξαιτίας τυχόν 
πρόσθετων δυσχερειών ή καθυστέρησης ή άλλης αιτίας που θα 
δηµιουργηθούν από την ανάγκη µετάθεσης του αγωγού εγκαταστάσεων 
Κοινής Ωφέλειας, γιατί έχει την υποχρέωση να πάρει όλες τις απαιτούµενες 
πληροφορίες προκειµένου να εκτιµήσει τις τυχόν πρόσθετες δαπάνες και 
καθυστερήσεις τις οποίες θα του επιφέρει η µετάθεση του αγωγού Κοινής 
Ωφελείας.

Προκειµένου για προσωρινές µετατοπίσεις αγωγών, ο Ανάδοχος δε θα 
πληρωθεί ιδιαίτερα γιατί η αµοιβή του περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές 
µονάδας του Τιµολογίου, ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσχέρειες.

Η Υπηρεσία µπορεί να αναθέτει στον Ανάδοχο, εφόσον το κρίνει σκόπιµο 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, την εκτέλεση έργων µόνιµης 
µετατόπισης αγωγών και δικτύων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση 
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των εργασιών µε τις συµβατικές τιµές µονάδας. Αν οι µετατοπίσεις των 
αγωγών Ο.Κ.Ω. επηρεάζουν υπερβολικά και δυσανάλογα προς την 
εγκεκριµένη προθεσµία εκτέλεσης των εργασιών το πρόγραµµα κατασκευής 
των έργων, τότε ο Ανάδοχος δικαιούται µόνο ανάλογη παράταση προθεσµίας 
και όχι αποζηµίωση. Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κάθε µέτρο 
εξασφάλισης του προσωπικού του ή τρίτων λόγω της διατήρησης των 
αγωγών αυτών ανοιχτών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και είναι ο 
µόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που θα προκληθεί από το λόγο αυτό.

Άρθρο 24ο: Ποιοτικός έλεγχος υλικών  και εξοπλισµού.   Εργαστηριακοί  
έλεγχοι

Σ’ όλη τη διάρκεια  εκτέλεσης  των εργασιών θα διεξάγεται "έλεγχος 
ποιότητας" προκειµένου να διαπιστωθεί ότι η προµήθεια και η κατασκευή στο 
εργοστάσιο ή επιτόπου των έργων των επί µέρους τµηµάτων του έργου 
γίνεται σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.

Ο Ανάδοχος, υπεύθυνος για την ποιότητα όλων των ειδών που θα 
προµηθευτεί ή θα κατασκευάσει καθώς και για την ποιότητα του 
κατασκευαζόµενου έργου, θα συντάξει µέσα σε 60 ηµέρες από την 
εγκατάσταση, πρόγραµµα έλεγχου ποιότητας και θα το υποβάλει για έγκριση 
στον Εργοδότη.

Το πρόγραµµα αυτό θα περιλαµβάνει :

α) Ελέγχους  ποιότητας και επιθεώρησης των προµηθευτών και θα 
καλύπτει όλους τους προτεινόµενους ελέγχους στα εργοστάσια των 
προµηθευτών, καθώς και τις διαδικασίες για την εκτέλεση των ελέγχων 
αυτών.

β) Ελέγχους ποιότητας  και επιθεώρησης επιτόπου του έργου που θα 
καλύπτουν όλες τις διαδικασίες έλεγχου, επιθεώρησης και δοκιµών, 
κατά την κατασκευή των επιµέρους τµηµάτων του έργου.

Στο πρόγραµµα που θα υποβληθεί θα δίνονται :

α) Τα πιστοποιητικά που θα συνοδεύουν τον εξοπλισµό.

β) Δείγµα έντυπου έλεγχου ποιότητας.
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γ) Κατάλογος υλικών και εργασιών που θα ελέγχεται από τον Εργοδότη 
κατά τα διάφορα στάδια της κατασκευής, µαζί µε τις διαδικασίες 
έλεγχου, τους τύπους των δοκιµών και τη συχνότητά τους.

δ) Κατάλογος των προµηθευόµενων αγωγών, συσκευών, οργάνων ή 
εξαρτηµάτων που χρειάζονται έλεγχο στο εργοστάσιο του προµηθευτή 
µε την απαιτούµενη διαδικασία ελέγχου.

ε) Την οργάνωση και τον εξοπλισµό του εργαστήριου δοκιµής των υλικών 
επιτόπου των έργων για τη διεξαγωγή των ελέγχων που προβλέπονται 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές και το πρόγραµµα έλεγχου ποιότητας.

Οι εκτελούµενοι έλεγχοι ποιότητας θα συνοψίζονται σε εβδοµαδιαίες εκθέσεις 
έλεγχου ποιότητας σε ειδικό έντυπο που θα υπογράφονται από τον 
Επιβλέποντα Μηχανικό και τον Ανάδοχο. Στις εκθέσεις αυτές θα αναγράφονται 
λεπτοµερώς οι περιπτώσεις ασυµφωνίας υλικών ή εξοπλισµού ή τµηµάτων 
έργων µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και οι ενέργειες για αποκατάσταση και η 
ορθή αποκατάσταση.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει µε ευθύνη και δαπάνες του στο 
χώρο του εργοτάξιου το εργαστήριο δοκιµών των υλικών. Σε ειδικές 
περιπτώσεις ο Ανάδοχος µπορεί να εκτελέσει τις δοκιµές σε ιδιωτικό 
εργαστήριο της έγκρισης του Εργοδότη και να υποβάλει στον Εργοδότη τα 
σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στο εργαστήριο στα 
εντεταλµένα όργανα του Εργοδότη, για την παρακολούθηση των 
εκτελούµενων δοκιµών. Υποχρεούται επίσης να παραχωρεί το εργαστήριο µε 
το προσωπικό του στον Εργοδότη προκειµένου να εκτελέσει ο ίδιος ελέγχους 
και δοκιµές κατά την απόλυτη κρίση του.

Άρθρο 25ο : Παραλαβές - Ηµερολόγιο - Σύνταξη Μητρώου του έργου

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει κατ' αντιπαράσταση µε τον 
Επιβλέποντα Μηχανικό, στην παραλαβή των εκάστοτε περαιούµενων 
εργασιών, καταχωρώντας σε βιβλία παραλαβών τις επακριβείς διαστάσεις, τις 
εκτελεσθείσες δοκιµές και ελέγχους και ενδεχοµένως σχετικές παρατηρήσεις. 
Το βιβλίο παραλαβών θα τηρείται σε δύο αντίγραφα και θα υπογράφεται από 
τον Επιβλέποντα Μηχανικό και  τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος οφείλει να συντάσσει επιτόπου του έργου ηµερήσιο δελτίο 
προόδου εργασιών (ηµερολόγιο, βλέπε άρθρο 5ο της παρούσας) στο οποίο 
θα αναφέρεται ο αριθµός των εργαζόµενων εργατοτεχνιτών κατά ειδικότητα 
και οι εργασίες στις οποίες αυτοί απασχολούνται. Επίσης θα αναφέρεται η 
κίνηση παραγωγής, προµήθειας, µεταφοράς και ανάλωσης υλικών. Τέλος θα 
σηµειώνεται κάθε παρατήρηση σχετική µε την εκτέλεση των έργων (καιρικές 
συνθήκες, συµπεριφορά εκτελούµενων έργων, εργαστηριακές δοκιµές, ζηµιές 
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κλπ.). Το ηµερολόγιο θα συντάσσεται καθηµερινά µετά τη λήξη της εργασίας, 
θα υπογράφεται από τον Ανάδοχο και θα θεωρείται από τον Επιβλέποντα 
Μηχανικό.

Μετά το πέρας των εργασιών, ο Ανάδοχος θα προβεί στη σύνταξη µητρώου 
του έργου σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, στο οποίο θα 
περιλαµβάνονται εκτός από αυτά που αναφέρονται  στη σχετική Τ.Π. και τα 
ακόλουθα :

1 Έγχρωµες διαφάνειες (slides) και φωτογραφίες κατά τα διάφορα στάδια 
εκτέλεσης των έργων.

2 Οριζοντογραφία σε κλίµακα 1 : 500 στην οποία να απεικονίζεται µε 
ακρίβεια η πραγµατική  µορφή του έργου στο χρόνο της 
αποπεράτωσής του  (δηλαδή σύµφωνα µε τυχόν µεταβολές, 
τροποποιήσεις της αρχικής µελέτης, πρόσθετες  κατασκευές κλπ.).   
Στην οριζοντιογραφία αυτή θα δείχνεται η χάραξη του αγωγού οι 
συντεταγµένες και η σχετική θέση υφιστάµενων αγωγών.
Κατόψεις και τοµές σε κλίµακα 1 : 50 όλων των σηµαντικών τεχνικών 
έργων (φρεάτια κλπ.) στα οποία να φαίνεται µε ακρίβεια η θέση των 
διαφόρων σωληνώσεων.

Για τη σύνταξη του µητρώου του έργου ο Ανάδοχος δεν πληρώνεται 
ιδιαιτέρως.

Το έργο δεν θα θεωρηθεί ότι έχει περατωθεί πριν από την εκπλήρωση των 
παραπάνω υποχρεώσεων του Αναδόχου.

Άρθρο 26ο : Επίλυση διαφορών

Η επίλυση διαφορών µεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου ρυθµίζεται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 1418/84.

Ναύπλιο, 12/06/ 2018Ναύπλιο, 12/06/ 2018

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε


