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 Το έργο αφορά σε συμπληρωματικές εργασίες στον οικισμό του τ.ΟΕΚ 
«ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Ι», απαραίτητες ώστε να παραδοθεί ο οικισμός σε καλή και 
ασφαλή χρήση. Οι εργασίες συνίστανται σε: 

 1. οικοδομικές εργασίες και 

2. εργασίες οδοποιίας 

 Συγκεκριμένα, στον περιβάλλοντα χώρο του οικισμού θα 
πραγματοποιηθεί πλακόστρωση των πεζόδρομων, τόσο των περιμετρικών και 
των υπόλοιπων πεζοδρόμων εντός του οικισμού, όσο και των αύλιων 
διαδρόμων περιμετρικά των στοίχων. Ήδη μέρος των πεζοδρόμων έχει 
επιστρωθεί με τσιμεντόπλακες. Αν και σε μεμονωμένες περιπτώσεις οικιστές 
έχουν προχωρήσει από μόνοι τους στην επίστρωση της αυλής τους με πλάκες 
Πηλίου, ωστόσο επειδή δεν πρόκειται για παραδοσιακό οικισμό, θα γίνει 
επίστρωση με προκατασκευασμένες τσιμεντόπλακες, δηλαδή τυπικές 
τετραγωνικές πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα διαστάσεων 50x50 πάχους 
5εκ. ή 40x40 πάχους τουλάχιστον 3,5εκ. Επίσης, υπολείπεται η επένδυση με 
μάρμαρο των εξωτερικών κλιμάκων κάθε στοίχου στον περιβάλλοντα χώρο 
του οικισμού. 

 Στον πεζόδρομο-ράμπα μεταξύ 6ου στοίχου και παιδικής χαράς (Π.Χ.), 
παρατηρείται αυξημένη ολισθηρότητα  λόγω του συνδυασμού της μεγάλης 
κλίσης (άνω του 11%) και της πράσινης ολισθηρής ουσίας (γλίτσα) που έχει 
σχηματιστεί από υπάρχουσα υδροροή). Θα γίνουν διορθωτικές εργασίες για 
αποτροπή μικροατυχημάτων. Θα αφαιρεθούν οι τσιμεντόπλακες και θα 
προστεθούν δύο ακόμη ρίχτυα στη βάση της ράμπας με προσθήκη 
σκυροδέματος, για να μειωθεί η κλίση και θα ακολουθήσει νέα επίστρωση με 
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τσιμεντόπλακες. Επίσης, θα τοποθετηθεί χειρολισθήρας λείος σε ύψος 70-90εκ 
και σε απόσταση 4,5-5 εκ από τον τοίχο. Τα νερά της υδρορροής θα 
κατευθυνθούν υπογείως στον απέναντι χώρο της  παιδικής χαράς. 

 

Θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα σε κλίμακες, σε περιφράξεις 
οικοδομικών τετραγώνων, καθώς και στον περιμετρικό πεζόδρομο, συνολικού 
μήκους 850μ., όπου προκύπτουν υψομετρικές διαφορές άνω των 50εκ και 
κρίνεται επιβεβλημένη η ύπαρξη κιγκλιδώματος. Αν και το σχέδιο του 
κιγκλιδώματος που χρησιμοποιήθηκε σποραδικά σε τοιχεία είναι διαφορετικό 
από αυτό που χρησιμοποιήθηκε στις κατοικίες, ωστόσο για λόγους 
ομοιομορφίας θα συνεχιστεί το ίδιο σχέδιο και στα υπόλοιπα τοιχεία των 
περιφράξεων και των πεζόδρομων. 

Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της επεξεργασίας όψεων των 
τοιχείων. Τα τοιχεία από σκυρόδεμα που περιβάλλουν τον οικισμό κατά την 
εξωτερική όψη προς τα όμορα οικόπεδα θα χρωματιστούν, ενώ στην 
εσωτερική όψη προς τους πεζοδρόμους θα εφαρμοστούν επιχρίσματα 
πεταχτά και θα χρωματιστούν. Στη στέψη θα τοποθετηθεί μαρμαράκι πάχους 
2εκ με νεροσταλάκτη, για να προστατευτεί το σκυρόδεμα. Στα τοιχία που 
περιβάλλουν τα οικοδομικά τετράγωνα, τις νησίδες πρασίνου κ.α και αυτά που 
πλαισιώνουν τις υπαίθριες κλίμακες, θα περαστεί πεταχτό και στις δύο όψεις 
τους και θα χρωματιστούν. Για λόγους πρακτικούς, στα σημεία που η 
υψομετρική διαφορά με το έδαφος είναι κάτω των 15εκ μπορεί να αποφευχθεί 
το πεταχτό και να εφαρμοστεί μόνο βάψιμο. Η άνω επιφάνεια θα επικαλυφτεί 
με μαρμαράκι πάχους 2εκ με νεροσταλάκτη.  

 Στους δρόμους εντός του Οικισμού (συμπεριλαμβανομένων των χώρων 
στάθμευσης), συνολικής επιφάνειας περίπου 2700τμ, αν και είχαν υλοποιηθεί 
στο παρελθόν εργασίες οδοστρωσίας, ωστόσο επειδή δεν ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες οδοποιίας, σήμερα σε αρκετά σημεία παρατηρούνται τοπικές 
ανωμαλίες και κυματισμοί, που δημιουργήθηκαν από τα όμβρια ύδατα. Πρέπει 
να γίνει αποξήλωση της υπάρχουσας σταθεροποιημένης βάσης, με προσοχή 
ώστε η εναπομένουσα συμπυκνωμένη στρώση υπόβασης να έχει πάχος 10εκ. 
Η υπόβαση θα επανασυμπυκνωθεί πριν την κατασκευή της νέας στρώσης 
βάσης πάχους 10εκ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι ασφαλτικές εργασίες, 
δηλαδή, η ασφαλτική προεπάλειψη, η συγκολλητική επάλειψη, η ασφαλτική 
στρώση βάσης πάχους 0,05m και τέλος, η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
πάχους 0,04m. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Α.1 -  Αντικείμενο 

Α.1.1. Το παρόν τεύχος Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών      
            περιλαμβάνει τους συμβατικούς όρους - σχετικά με το σκοπό του 

έργου και τα προβλεπόμενα είδη εργασιών - με βάση τους οποίους και 
σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών στοιχείων της 
εργολαβίας και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

          Το  εν λόγω έργο  θα εκτελεστεί με Επιβλέπυσα Υπηρεσία  την Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Ρήγα Φεραίου 



σύμφωνα με την Προγραμματική Συμβαση του Δήμου Ρήγα Φεραίου και  
του Ο.Α.Ε.Δ.  :  

 
          “ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ 
τ.ΟΕΚ «ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Ι»”. 

        Α.1.2. Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι ο οικισμός του τ.ΟΕΚ 
«ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Ι» στον Δήμο Ρήγα Φεραίου Μαγνησίας. 

Α.1.3. Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες του παραπάνω έργου 
περιγράφονται στα επόμενα άρθρα του παρόντος τεύχους, στα 
αντίστοιχα άρθρα του συμβατικού Τιμολογίου. 

Α.2 - Κανονισμοί κλπ 

Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από όλες τις γενικές και ειδικές 
διατάξεις του Ελληνικού Κράτους που ισχύουν και αναφέρονται στη 
φύση και την κατηγορία του παρόντος έργου (όπως π.χ. Νόμους, 
Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Κανονισμούς, Πρότυπα ΕΛΟΤ, 
Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, Εγκυκλίους κλπ), από τις διατάξεις 
των σχετικών Ευρωκωδίκων, καθώς και από τις διατάξεις των 
σχετικών Κανονισμών και Προδιαγραφών άλλων χωρών που 
αναφέρονται σε πεδία που δεν καλύπτονται από τις αντίστοιχες 
Ελληνικές, ανεξάρτητα αν όλες οι παραπάνω διατάξεις μνημονεύονται 
ή όχι ρητά στα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας. 

Α.3 - Γενικά περί ποιότητας και ελέγχου των υλικών 

Α.3.1. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει 
να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην 
αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα και να είναι κατάλληλα για τον 
σκοπό που προορίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 
προδιαγραφές αυτών και στις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας, όσον 
αφορά την προέλευση, ποιότητα, διαστάσεις, σχήμα, σχέδιο, 
χρωματισμό και τελική επεξεργασία και εμφάνιση αυτών. 

Α.3.2. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υπόκεινται σε εργαστηριακούς 
ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητά τους όπως αυτή 
περιγράφεται στις σχετικές προδιαγραφές. Οι δειγματοληψίες, 
δοκιμασίες και έλεγχοι οποιουδήποτε είδους θα γίνονται σύμφωνα με 
την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, όποτε αυτή το θεωρεί αναγκαίο και 
απαραίτητο μετά από σχετική εντολή της. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αμέσως προς τις εντολές της 
Υπηρεσίας και να προσκομίζει τα επίσημα πιστοποιητικά με τα 
αποτελέσματα των ελέγχων. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται στα 
Κρατικά Εργαστήρια Δημοσίων Έργων, στα εργαστήρια του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή σε άλλα ανεγνωρισμένα από το Κράτος 
εργαστήρια, μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. 

Α.3.3. Η Υπηρεσία μπορεί να απαγορεύσει την χρησιμοποίηση υλικών τα 
οποία κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα. Στη περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να τα απομακρύνει αμέσως από το εργοτάξιο. 

Α.3.4. Η μη διενέργεια ελέγχου ή η τυχόν μη διάγνωση ελαττωμάτων ή και 
προσωρινή αποδοχή των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, δεν 



απαλλάσσει τον Ανάδοχο της υποχρέωσης του για την καθαίρεση και 
ανακατασκευή τμημάτων του έργου, οποιαδήποτε χρονική στιγμή 
διαπιστωθεί ότι έγινε χρήση ακατάλληλων υλικών. 

Α.3.5. Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την 
ποιότητα και χρησιμοποίηση των υλικών. 

Α.4 - Γενικά περί ποιότητας και ελέγχου των εργασιών 

Α.4.1. Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεστούν 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτών, τους κανόνες 
της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας και τις 
προφορικές διευκρινήσεις της Επίβλεψης του έργου, υπόκεινται σε 
εργαστηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με τους ίδιους  κανονισμούς και 
όρους που ισχύουν για τα υλικά. 

Α.4.2. Η Υπηρεσία μπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή μη 
σύμφωνη προς τα παραπάνω και να επιβάλλει την άμεση αποσύνθεση 
και ανακατασκευή της. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
συμμορφώνεται αμέσως προς τις εντολές της Υπηρεσίας και να 
απομακρύνει από το εργοτάξιο όλα τα άχρηστα υλικά που θα 
προκύψουν από την αποσύνθεση, εκτός από τα χρήσιμα που μπορεί 
να τα χρησιμοποιήσει στο έργο μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της 
Υπηρεσίας. 

Α.4.3. Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την 
ποιότητα, αρτιότητα και αντοχή των έργων. 

Α.5 - Δαπάνες ελέγχων 

Α.5.1. Όλες οι δαπάνες των δειγματοληψιών, δοκιμών και ελέγχων 
οποιασδήποτε φύσης, είτε επί τόπου του έργου είτε στην έδρα 
οποιουδήποτε εργαστηρίου κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου ή 
κατά την διαδικασία παραλαβής του, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Α.5.2. Επίσης, τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες προμήθειας και 
απομάκρυνσης των υλικών που απορρίφθηκαν ως ακατάλληλα, οι 
δαπάνες για την αποκάλυψη κρυμμένων μερών των διαφόρων 
τμημάτων των έτοιμων εργασιών καθώς και οι δαπάνες καθαίρεσης, 
αποσύνθεσης και ανακατασκευής έργων στα οποία διαπιστώθηκαν 
κακοτεχνίες ή χρήση ακατάλληλων υλικών. 

Α.6 - Προσωπικό 

Α.6.1. Το προσωπικό του Αναδόχου - όλων των βαθμίδων - πρέπει να είναι 
ειδικευμένο, έμπειρο και κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί. Ο 
Εργοδότης δικαιούται να ζητεί αποδεικτικά καταλληλότητας του 
προσωπικού (πτυχία, εμπειρία κλπ) και επίσης δικαιούται να ζητά την 
απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε ακατάλληλου ή μη 
συνεργάσιμου με τον Εργοδότη προσώπου. 

Α.6.2. Το προσωπικό πρέπει να είναι ασφαλισμένο στον νόμιμο ασφαλιστικό 
οργανισμό. 



Α.7 - Μηχανικά μέσα 

Α.7.1. Τα μηχανικά μέσα κατασκευής πρέπει να είναι τα κατάλληλα για την 
κατά περίπτωση εργασία, άριστης ποιότητας και συντήρησης, να 
αντικαθίστανται από εφεδρικά σε περίπτωση βλαβών και οι χειριστές 
αυτών να είναι έμπειροι και με το προβλεπόμενο νόμιμο πτυχίο. 

Α.7.2. Τα μηχανήματα εφόσον λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να 
έχουν την κατάλληλη προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας ή κατά 
προτίμηση να λειτουργούν με ρεύμα μη θανατηφόρο. 

Α.7.3. Ο Εργοδότης δικαιούται επίσης να απαιτεί την αντικατάσταση των 
ακατάλληλων μηχανημάτων με κατάλληλα. 

Α.8 - Προστασία εκτελεσθεισών εργασιών - Διάθεση αχρήστων υλικών 

Α.8.1. Οι εκτελεσθείσες εργασίες κάθε είδους θα προστατεύονται από τις 
οποιεσδήποτε φθορές από την εκτέλεση άλλων εργασιών, από τρίτους 
κλπ, καθώς και από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, 
παγετό, υπερβολική ξηρασία κλπ) με εφαρμογή εγκεκριμένων 
μεθόδων. Οι τυχόν φθαρείσες κατασκευές θα αποκαθίστανται. 

Α.8.2. Κατά την εκτέλεση μίας εργασίας, όλες οι κατασκευές του έργου που 
έχουν προηγηθεί θα προστατεύονται από φθορά ή ρύπανση που 
τυχόν θα προκληθεί από την εκτέλεση της εργασίας αυτής. Οι τυχόν 
φθαρείσες ή ρυπανθείσες γειτονικές κατασκευές θα αποκαθίστανται. 

Α.8.3. Τα άχρηστα υλικά, απορρίμματα, μπάζα κλπ θα απομακρύνονται με το 
τέλος της κάθε εργασίας και δεν θα καίγονται ή ενταφιάζονται στους 
χώρους εργασίας. Νερά που περιέχουν διάφορα συνδετικά υλικά 
(όπως γύψο, ασβέστη, τσιμέντο κλπ), αχρησιμοποίητα χρώματα, οξέα 
κλπ δεν πρέπει να χύνονται σε οποιεσδήποτε αποχετεύσεις 
(ακαθάρτων, δαπέδων, ομβρίων κλπ). 

Α.9 - Απολογιστικές εργασίες 

Οι τυχόν απολογιστικές εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας και μετά από έγκριση αυτής. Η σχετική δαπάνη 
τους θα καλυφθεί από το κονδύλιο των απολογιστικών δαπανών του 
έργου.   

Α.10 - Απρόβλεπτες εργασίες 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου και λόγω της 
φύσης αυτού, ενδέχεται να δημιουργηθεί η ανάγκη εκτέλεσης 
εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν εκ των 
προτέρων και η δαπάνη των οποίων πρέπει να καλυφθεί από το 
κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών του έργου ή και με 
συμπληρωματική σύμβαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Α.11 – Εκτέλεση εργασιών 

                   
   Α.11.2  Περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου όλες οι 
                ενέργειες για την έκδοση των απαραίτητων αδειών για την εκτέλεση 



των 
                εργασιών ( οικοδομική άδεια μικράς κλίμακας ,κ.λ.π.). 
 
    Α.11.3  Περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου η 
διάθεση 
                όλων των απαραίτητων μηχανημάτων και εξοπλισμού για την 
εκτέλεση  
                των εργασιών, καθώς επίσης η διάθεση κάδων για την απόρριψη 
των 
                υλικών αποξήλωσης και η απομάκρυνση τους εκτός του Οικισμού. 
 
     Α.11.4 Είναι στις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου η λήψη μέτρων 
ασφαλείας 
                κατά την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την Ελληνική 
Νομοθεσία  
                (Νομοθεσία εκτέλεσης Δημοσίων Έργων). 
                   
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Α1. Οικοδομικές εργασίες επεξεργασίας περιμετρικών τοιχίων, τοιχίων 
περιφράξεων κ.α  στο «ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Ι». 

 
 
Στην εσωτερική όψη των περιμετρικών τοιχίων προς τους πεζοδρόμους θα 
εφαρμοστούν επιχρίσματα πεταχτά, ενώ στην εξωτερική όψη προς τα όμορα 
οικόπεδα θα υδροχρωματιστούν με τσιμεντόχρωμα. Στα τοιχία που 
περιβάλλουν τα οικοδομικά τετράγωνα, τις νησίδες πρασίνου κ.α. θα περαστεί 
πεταχτό και στις δύο όψεις. Για λόγους πρακτικούς, στα σημεία που η 
υψομετρική διαφορά με το έδαφος είναι κάτω των 15εκ μπορεί να αποφευχθεί 
το πεταχτό και να εφαρμοστεί μόνο βάψιμο. Στα τοιχία που πλαισιώνουν τις 
υπαίθριες κλίμακες, θα περαστεί πεταχτό στην εμφανή όψη προς την κλίμακα, 
ενώ η άλλη προς το χώρο πρασίνου, όπου είναι εφικτό, θα χρωματιστεί. Όλες 
οι προαναφερθείσες επιφάνειες που θα εφαρμοστούν πεταχτά επιχρίσματα, 
στη συνέχεια θα χρωματιστούν. 

 

Στα τοιχία από σκυρόδεμα που περιβάλλουν τον οικισμό θα τοποθετηθεί 
μαρμαράκι σκληρό, πλάτους 30εκ και πάχους 2εκ με νεροσταλάκτη, για να 
προστατευτεί το σκυρόδεμα. Η άνω επιφάνεια από τα τοιχία που περιβάλλουν 
τα οικοδομικά τετράγωνα, τις νησίδες πρασίνου κ.α θα επικαλυφτεί με 
μαρμαράκι πλάτους 27 εκ, πάχους 2εκ με νεροσταλάκτη, ενώ τα τοιχία που 
πλαισιώνουν τις υπαίθριες κλίμακες θα έχουν μάρμαρο πλάτους 22εκ και 
πάχους 2εκ. 

 

Θα τοποθετηθούν σιδηρά κιγκλιδώματα σε κλίμακες, σε περιφράξεις 
οικοδομικών τετραγώνων, καθώς και στον περιμετρικό πεζόδρομο, συνολικού 
μήκους 850μ., όπου προκύπτουν υψομετρικές διαφορές άνω των 50εκ και 
κρίνεται επιβεβλημένη η ύπαρξη κιγκλιδώματος, σύμφωνα με τη μελέτη. Θα 



ακολουθηθεί το ίδιο σχέδιο κιγκλιδώματος που εμφανίζεται σποραδικά σε 
τοιχία για λόγους ομοιομορφίας σε όλα τα τοιχία. Θα ελαιοχρωματιστούν σε 
δύο στρώσεις ύστερα από μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος. 

 
          

 

Οικοδομικές εργασίες επιστρώσεων πεζόδρομων-επενδύσεων 
κλιμάκων στο «ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Ι». 
 
 

Στον περιμετρικό πεζόδρομο, νότια του Οικισμού θα κατασκευαστεί πλάκα 
δαπέδου από σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 και θα εδράζεται ομοιόμορφα επί 
συμπυκνωμένης στρώσης από θραυστά υλικά, πάχους 10εκ., σε κατάλληλα 
διανοιγμένη τάφρο. Επειδή οι πεζόδρομοι προορίζονται για πεζούς και όχι για 
οχήματα, δεν είναι απαραίτητος ο οπλισμός της πλάκας με δομικό πλέγμα. Οι 
βασικές κλίσεις της τελικής επιστρωμένης επιφάνειας θα υλοποιηθούν με την 
υψομετρική διαμόρφωση της πλάκας δαπέδου. Στους αύλιους διαδρόμους 
περιμετρικά των στοίχων, δεν απαιτούνται χωματουργικές εργασίες και πλάκα 
δαπέδου, παρά μόνο τσιμεντοκονία και επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. 
Στον υπό διόρθωση πεζόδρομο θα γίνουν εργασίες αποξήλωσης των 
τσιμεντόπλακων με την τσιμεντοκονία, καθαίρεσης τμήματος του 
σκυροδέματος, ώστε να εγκιβωτιστεί πλαστικός σωλήνας και να κατευθύνει 
υπογείως τα ύδατα στον απέναντι χώρο πρασίνου. Θα προστεθούν δύο ακόμη 
ρίχτυα στη βάση της ράμπας με προσθήκη σκυροδέματος, για να μειωθεί η 
κλίση και θα ακολουθήσει επίστρωση με νέες τσιμεντόπλακες. Επίσης, θα 
τοποθετηθεί χειρολισθήρας λείος σε ύψος 70-90εκ και σε απόσταση 4,5-5 εκ 
από τον τοίχο.  
 
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ   

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των 
εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως 
προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες 
πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά 
παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές 
μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην 
περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης. 



Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το 
είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό 
του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή 
μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος 
Τιμολογίου  προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, 
δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι 
οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος 
αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, 
τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του 
Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε 
είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, 
κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης 
των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν 
απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των 
μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των 
ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με 
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την 
σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων 
προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά 
καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και 
εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν 
περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος 
χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών 
αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, 
ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε 
άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 
κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες 
εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, 
θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά 
τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης 
φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών 
και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, 
επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο 



αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά 
των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο 
εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 
προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους 
όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών 
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον 
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου 
χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των 
μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση 
εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι 
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και 
των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο 
Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το 
πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία 
κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και 
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση 
των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει 
παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει 
εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια 
εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου 
έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις 
μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις 
εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη 
διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων 
προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των 
όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών 
σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης 
ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως 
της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις 
κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες 
κατασκευής των πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που 



προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 
(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και 
βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, 
εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του 
έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η 
συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η 
ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 
καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι 
επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που 
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από 
το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού 
εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών 
ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων 
και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, 
ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται 
ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των 
υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη 
του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών 
περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και 
μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά 
ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων 
του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι 
παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από 
τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των 
ως άνω εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και 
ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), 
καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω 
αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& 
Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  



(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και 
οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη 
περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες 
συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, 
εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών 
και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 
3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και 
οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις 
αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και 
ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των 
χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την 
περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης 
εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που 
προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την 
προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κ.λπ. 
καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω 
προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των 
εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, 
πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και 
πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών 
κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του 
έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την 
προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών 
σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και 
εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης 
μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός 
ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων 
που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των 
στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες 
λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της 
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς 
έλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού 
σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα 
στοιχεία των εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση 
των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  



1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή 
τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) 
καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται 
τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον 
γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη 
δημοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων 
και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων 
εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής 
κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, 
όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, 
καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, 
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη 
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των 
δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται 
τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την 
πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά 
όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του 
Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς 
και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί 
υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την 
διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων 
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που 
οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της 
Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του 
Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι 
πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν 
από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την 
ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου 
(μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, 
κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), 
καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης 
των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή 
τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, 
κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) 
και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες 
οδοστρωμάτων για την εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, 



όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης 
(πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των 
προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων 
αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη 
σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη 
δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη 
αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, 
μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών 
από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής 
Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα 
τεύχη δημοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και 
απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου 
δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, 
τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την 
εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή 
μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο 
Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών 
υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό 
Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο 
περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να 
κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του 
έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και 
επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι 
κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας 
γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του 
Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και 
διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την 
ανέγερση κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων 
π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 



(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων 
του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, 
εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων 
ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι 
δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου 
εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου 
και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου 
απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν 
συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο 
άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων 
γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών 
εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά 
την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση 
ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας 
από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη 
καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική 
διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων 
καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων 
Περιβαλλοντικών Όρων) 



(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και 
υπό την προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης 
στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής 
απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η 
διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το 
επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο 
αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν 
περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας 
προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα 
μεταφοράς προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται 
στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για 
συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό 
κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο 
εργασιών της επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και 
λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του 
Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν 
διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών 
που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα 
με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται 
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το 
ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων 
και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική 
από τις αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του 
παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία 
αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 
χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης 
στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου 
σωλήνα 



   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που 
περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η 
αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου 
FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος 
της συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται 
αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια 
συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος 
της συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται 
αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος 
συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες 
περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων 
έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά 
μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που 
θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του 
παρόντος. 

 
 

 
Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την 
σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν 
συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά 
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη 
του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις 
συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού 
έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   



Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη 
αναμονή φορτοεκφόρτωσης 
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και 
χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

0,03 

 
 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του 
αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων 
οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο 
που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος 
ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με 
βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο 
αντίστοιχο άρθρο. 

 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο 
παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΔΟ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των 
άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον 
εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται 
άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 

 
Εργασίες οδοστρωσίας στο «ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Ι» 
 
Πρέπει να γίνει αποξήλωση της υπάρχουσας διαβρωμένης βάσης, με 
προσοχή ώστε η εναπομένουσα συμπυκνωμένη στρώση υπόβασης να έχει 
πάχος 10εκ. Η υπόβαση θα επανασυμπυκνωθεί πριν την κατασκευή της νέας 
στρώσης βάσης πάχους 10εκ.  
 
Βάση οδοστρώματος 
 
Σαν υλικά βάσης οδοστρωμάτων χρησιμοποιούνται: 
α) θραυστό υλικό λατομείου (διαβαθμισμένο προϊόν πολλαπλής θραύσης 
υγιών ασβεστολιθικών πετρωμάτων) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Π.Τ.Π. 
0155 ΤΟΥ ΥΔΕ 
β) υλικό ορυγμάτων (ορυχείου) είτε ως έχει, είτε κοσκινισμένο ώστε να 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Π.Τ.Π. 0155 ΤΟΥ ΥΔΕ. 



 
Το τελικό, συμπυκνωμένο πάχος της νέας στρώσης βάσης θα είναι 0.10 και 
μαζί με την υπάρχουσα στρώση υπόβασης θα έχουν συνολικό πάχος 0,20μ.  
Πριν από τη διάστρωση των υλικών διενεργείται έλεγχος της επιφάνειας 
έδρασης.  
 
Ασφαλτικοί τάπητες 
 
Μετά την κατασκευή της βάσης του οδοστρώματος και τους σχετικούς 
ελέγχους (και ενδεχόμενες συμπληρωματικές-διορθωτικές εργασίες) ακολουθεί 
η εξής σειρά εργασιών: 
Καθαρισμός επιφάνειας με αυτοκίνητο-ψήκτρα ή με μεταλλικές ψήκτρες. 
Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 σύμφωνα με τα 
οριζόμενα από την ΕΤΕΠ 05-03-11-01. Η διάχυση του υλικού θα γίνεται υπό 
πίεση με αυτοκίνητο διανομής ασφάλτου του γαλακτώματος (Federal) και η 
προεπάλειψη θα προστατεύεται με διάστρωση άμμου. 
Συγκολλητική επάλειψη, πάνω στην περατωμένη ασφαλτική επάλειψη με 
ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 (ή καθαρή άσφαλτο τύπου 180/220). Η 
εργασία της συγκολλητικής επάλειψης εκτελείται μετά από καθαρισμό της 
επιφάνειας λίγο πριν τη διάστρωση κάθε ασφαλτικής στρώσης. 
Κατασκευή τάπητα 
α) Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m,  όπως 
ορίζεται στην ΕΤΕΠ 05-03-11-04 ". Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος 
συνεχούς κοκκομετρικής 05-03-11-04 
διαβάθμισης (κλειστού τύπου) 
β) Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώσης κυκλοφορίας, η οποία 
κατασκευάζεται επί της υποκείμενης στρώσης κυκλοφορίας με στρώση με 
ασφαλτόμιγμα εν θερμώ, που παρασκευάζεται σε μόνιμη εγκατάσταση, με 
συμπυκνωμένο πάχος 40 mm, όπως ορίζεται στην ΕΤΕΠ 05-03-12-01 ". 
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δική του ευθύνη και σε όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου, να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις που ισχύουν και 
αναφέρονται στη λήψη μέτρων για τη προστασία (ασφάλεια, υγιεινή κλπ) των 
εργαζόμενων στο έργο, του κοινού, των γειτονικών ιδιοκτησιών και γενικά κάθε 
τρίτου, καθώς και τη λήψη όλων των απαραίτητων νόμιμων αδειών. Η 
εκτέλεση των εργασιών διέπεται από όλες τις γενικές και ειδικές διατάξεις του 
Ελληνικού Κράτους που ισχύουν και αναφέρονται στη φύση και την κατηγορία 
του παρόντος έργου (Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, 
Κανονισμούς, Πρότυπα ΕΛΟΤ, Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, Εγκυκλίους 
κλπ), από τις διατάξεις των σχετικών Ευρωκωδίκων, καθώς και από τις 
διατάξεις των σχετικών Κανονισμών και Προδιαγραφών άλλων χωρών που 
αναφέρονται σε πεδία που δεν καλύπτονται από τις αντίστοιχες Ελληνικές, 
ανεξάρτητα αν όλες οι παραπάνω διατάξεις μνημονεύονται ή όχι ρητά στα 
συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας ή στο παρόν τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών.  

Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεστούν σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτού του τεύχους, τους κανόνες της τέχνης, 



τις ειδικές έγγραφες εντολές της υπηρεσίας και τις προφορικές διευκρινήσεις 
της επίβλεψης του έργου και θα μπορούν να υπόκεινται σε εργαστηριακούς 
ελέγχους, σύμφωνα με τους κανονισμούς και όρους που ισχύουν για τα υλικά. 
Ο ανάδοχος είναι εξολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την ποιότητα, αρτιότητα 
και αντοχή των έργων. 

Η υπηρεσία μπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη και να επιβάλλει 
την άμεση αποσύνθεση και ανακατασκευή της. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αμέσως προς τις εντολές της υπηρεσίας και 
να απομακρύνει από το εργοτάξιο όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν 
από την αποσύνθεση, εκτός από τα χρήσιμα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει 
στο έργο μετά από έγγραφη έγκριση της υπηρεσίας. Τον ανάδοχο βαρύνουν 
όλες οι δαπάνες απομάκρυνσης των υλικών που απορρίφθηκαν ως 
ακατάλληλα, οι δαπάνες για την αποκάλυψη κρυμμένων μερών των διαφόρων 
τμημάτων των έτοιμων εργασιών, καθώς και οι δαπάνες καθαίρεσης, 
αποσύνθεσης και ανακατασκευής έργου στο οποίο διαπιστώθηκε κακοτεχνία ή 
χρήση ακατάλληλων υλικών. 
Όλες οι δαπάνες που χρειάζονται για προστατευτικές και εφήμερες, 
βοηθητικές κατασκευές (ικριώματα κλπ), καθώς και για την άμεση 
απομάκρυνσή τους μετά την περαίωση των εργασιών, βαρύνουν τον ανάδοχο.  

Οι εκτελεσθείσες εργασίες κάθε είδους θα προστατεύονται από τις 
οποιεσδήποτε φθορές από την εκτέλεση άλλων εργασιών από τρίτους, καθώς 
και από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχή, παγετό, υπερβολική ξηρασία 
κλπ) με την εφαρμογή εγκεκριμένων μεθόδων. Οι τυχόν φθαρείσες κατασκευές 
για τους παραπάνω λόγους θα αποκαθίστανται με ευθύνη και δαπάνη του 
αναδόχου. Κατά την εκτέλεση μίας εργασίας, όλες οι κατασκευές του έργου 
που έχουν προηγηθεί θα προστατεύονται από φθορά ή ρύπανση που τυχόν 
θα προκληθεί από την εκτέλεση της εργασίας αυτής. Οι τυχόν φθαρείσες ή 
ρυπανθείσες γειτονικές κατασκευές θα αποκαθίστανται με ευθύνη και δαπάνη 
του αναδόχου.  

Τα άχρηστα υλικά (απορρίμματα, μπάζα κλπ) θα απομακρύνονται με το τέλος 
της κάθε εργασίας και δεν θα καίγονται ή ενταφιάζονται στους χώρους 
εργασίας. Νερά που περιέχουν διάφορα συνδετικά υλικά (γύψο, ασβέστη, 
τσιμέντο κλπ), αχρησιμοποίητα χρώματα (οξέα κλπ) δεν πρέπει να 
απορρίπτονται σε οποιεσδήποτε αποχετεύσεις (ακαθάρτων, δαπέδων, 
όμβριων κλπ). 

Το προσωπικό του αναδόχου, σε κάθε βαθμίδα, πρέπει να είναι ειδικευμένο, 
έμπειρο και κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί. Η υπηρεσία δικαιούται να 
ζητεί αποδεικτικά καταλληλότητας του προσωπικού (πτυχία, βεβαιώσεις 
εμπειρίας κλπ) καθώς και την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε 
ακατάλληλου ή μη συνεργάσιμου με την υπηρεσία προσώπου. Ο ανάδοχος 
έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του, 
που απασχολείται στο εργοτάξιο του έργου, στους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις σχετικές για 
τους οργανισμούς αυτούς διατάξεις. Εάν το προσωπικό του αναδόχου δεν 
υπάγεται στις διατάξεις αυτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να το ασφαλίζει κατά 
ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισμένες από το κράτος.  
Ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που 
οφείλεται στη μη λήψη των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας.  



Τα μηχανικά μέσα κατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο 
πρέπει να είναι τα κατάλληλα για την κατά περίπτωση εργασία, άριστης 
ποιότητας και συντήρησης, να αντικαθίστανται από εφεδρικά σε περίπτωση 
βλαβών και οι χειριστές αυτών να είναι έμπειροι και με το προβλεπόμενο 
νόμιμο πτυχίο. Τα μηχανήματα, εφόσον λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, 
πρέπει να έχουν την κατάλληλη προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας ή κατά 
προτίμηση να λειτουργούν με ρεύμα μη θανατηφόρο. Η επίβλεψη της 
υπηρεσίας δικαιούται επίσης να απαιτεί την αντικατάσταση των ακατάλληλων 
μηχανημάτων με άλλα, κατάλληλα. 
Μετά το πέρας όλων των εργασιών όλοι οι χώροι θα καθαριστούν με μεγάλη 
σχολαστικότητα. Όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι, τα ταβάνια, οι θύρες και τα 
εσωτερικά κιγκλιδώματα θα καθαριστούν επιμελώς προκειμένου να 
αποκαλυφθούν τυχόν φθορές, ώστε στη συνέχεια να αποκατασταθούν. 
Καθαρισμός θα γίνει επίσης στην κεντρική είσοδο του κτιρίου, μετά τη 
αναπροσαρμογή της κλίμακας εισόδου και του πεζοδρομίου. Τα δάπεδα και οι 
υαλοπίνακες εσωτερικά και εξωτερικά θα πλυθούν και οι χώροι υγιεινής 
επίσης, προκειμένου να είναι έτοιμοι για χρήση. Θα γίνει χρήση συνήθων 
απορρυπαντικών, κατάλληλων όμως για κάθε επιφάνεια. Ιδιαίτερη προσοχή 
να δοθεί στην απομάκρυνση υπολειμμάτων από τις εργασίες στο εσωτερικό 
του κτιρίου (σταξίματα από βαφές, επιχρίσματα κλπ).  

Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους να επισκεφθούν  τους χώρους του 
κτιρίου   ώστε  να λάβουν γνώση της πραγματικής κατάστασης  και των  
συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων  του εν λόγω  έργου. 

                                                    
                                         

 
 

   ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ        27/1/2021 

 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ıĲȘșĮȓȦȞ
�ʌİȗȠȣȜȓȦȞ��ȝİ�ȝȐȡȝĮȡȠ
ıțȜȘȡȩ�ȑȦȢ�İȟĮȚȡİĲȚțȐ
ıțȜȘȡȩ��ʌȐȤȠȣȢ���FP�țĮȚ
ʌȜȐĲȠȣȢ�ȐȞȦ�ĲȦȞ����FP

� ȃǹȅǿȀ
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������ ����� ���������� P�ȅǿȀ�����

ȈȚįȘȡȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�Įʌȩ
ȡȐȕįȠȣȢ�ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�
ĮʌȜȠȪ�ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ
İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�ȡȐȕįȠȣȢ

� ȃǹȅǿȀ
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ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țȠȚȞȠȓ
ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞȝİ
ȤȡȫȝĮĲĮ�ĮȜțȣįȚțȫȞ�Ȓ
ĮțȡȣȜȚțȫȞ�ȡȘĲȚȞȫȞ��ȕȐıİȦȢ
ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȠȣ

� ȃǹȅǿȀ������ �������� ���� ��������� P�ȅǿȀ�����

ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ĲȐĳȡȠȣ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ
ȖĮȚȫįİȢ���ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ
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ȀĮșĮȓȡİıȘ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ
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șȡĮȣıĲȩ�ȣȜȚțȩ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ

�� ȃǹȅǿȀ������ ����� ����� �������� P�ȅǿȀ�����

ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ıȣȞȒșȦȞ�ȤȣĲȫȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ

�� ȃǹȅǿȀ������ ������ ����� ���������� P�ȅǿȀ�����

ȈțȣȡȠįȑȝĮĲĮ�ȝȚțȡȫȞ�ȑȡȖȦȞ
ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ
ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�����

�� ȃǹȅǿȀ
��������

����� ������ ���������� P�ȅǿȀ�����

ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȚȝȒȢ
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ǱȡșȡȠȣ
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0İĲȡ�

ȆȠıȩĲȘĲĮ
ȉȚȝȒ

ȂȠȞȐįĮȢ
�Ǽȣȡȫ�

ǻĮʌȐȞȘ��Ǽȣȡȫ�
ȀȦįȚțȩȢ

ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ

ǹʌȩ�ȝİĲĮĳȠȡȐ ����������

ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�țĮȚ
ʌİȡȚșȫȡȚĮ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ
ıİ�ĲȡİȚȢ�ıĲȡȫıİȚȢ��ʌȐȤȠȣȢ����
FP

�� ȃǹȅǿȀ
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ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞĮȢ
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įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ����PP
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���ȀǹȉǾīȅȇǿǹ�Ǻ���Ǽȇīǹ�ȅǻȅȆȅǿǿǹȈ

ǹʌȠȟȘȜȦıȘ�ĮıĳĮȜĲȠĲĮʌȒĲȦȞ
țĮȚ�ıĲȡȫıİȦȞ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ�ȝȡ
ĲıȚȝȑȞĲȠ�İȞĲȩȢ�ĲȠȣ�ȠȡȓȠȣ�ĲȦȞ
ȖİȞȚțȫȞ�İțıțĮĳȫȞ

� ȃǹȅǻȅ�ǹ���� ������ ���� �������� P�ȃȅǻȅ������ǹ

ǺȐıȘ�ʌȐȤȠȣȢ������P��Ȇ�ȉ�Ȇ�
ȅ�����

� ȃǹȅǻȅ�ī���� �������� ���� ���������� P�ȃȅǻȅ�����Ǻ

ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ� ȃǹȅǻȅ�ǻ�� �������� ���� ���������� P�ȃȅǻȅ�����

ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ
İʌȐȜİȚȥȘ

� ȃǹȅǻȅ�ǻ�� �������� ���� ���������� P�ȃȅǻȅ�����

ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ıĲȡȫıȘ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ��ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ������P�ȝİ�ȤȡȒıȘ
țȠȚȞȒȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ

� ȃǹȅǻȅ�ǻ���� �������� ���� ����������� P�ȃȅǻȅ�����Ǻ

ǹȞĲȚȠȜȚıșȘȡȑȢ�ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
ıĲȡȫıİȚȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ�����
P�ȝİ�ȤȡȒıȘ�țȠȚȞȒȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ

� ȃǹȅǻȅ�ǻ���� �������� ���� ����������� P�ȃȅǻȅ�����Ǻ
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Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ ����������
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ǱșȡȠȚıȝĮ�
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ǼȖț���������������

����������
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ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ĲȡȚʌĲȐ��ʌİĲĮȤĲȐ��İțĲİȜȠȪȝİȞĮ�ȝİ�ĲȠ�ȝȚıĲȡȓ��ȤȦȡȓȢ�įȚȐıĲȡȦıȘ

ȜĮıʌȫȝĮĲȠȢ��ȝİ�ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�����İʌȓ�ĲȠȓȤȦȞ��ıİ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ

Įʌȩ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ��țĮȚ�ıİ�ȪȥȠȢ�ȝȑȤȡȚ������P�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ

ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ȝİ�țȠȞȚȐȝĮĲĮ�ʌȠȣ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ

İʌȓ�ĲȩʌȠȣ���ıİ�įȣȠ�ıĲȡȫıİȚȢ�ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ������ȝİ�ȐȝȝȠ�ȝİıȩțȠțțȘ��

ĲİȜȚțȠȪ�ȝȑıȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ����PP�

ȆȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ��ȝİ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�ĲȠȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ�ȝȘȤĮȞȚțȩ

İȟȠʌȜȚıȝȩ��İȚįȚțȐ�İȡȖĮȜİȓĮ�țĮȚ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�İȡȖĮıȓĮȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ȠțĲȫ�țĮȚ�ıĮȡȐȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ��������� ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�ȝİ�ȤȡȫȝĮĲĮ�ȣįĮĲȚțȒȢ�įȚĮıʌȠȡȐȢ���ĮțȡȣȜȚțȒȢ�
ıĲȣȡİȞȚȠĮțȡȣȜȚțȒȢ�Ȓ�ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ��ȤȡȒıȘ
ȤȡȦȝȐĲȦȞ��ĮțȡȣȜȚțȒȢ�Ȓ�ıĲȣȡİȞȚȠ�ĮțȡȚȜȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ�

$�7� ���

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������

ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�ȝİ�ȣįĮĲȚțȒȢ�įȚĮıʌȠȡȐȢ�ȤȡȫȝĮĲĮ�ĮțȡȣȜȚțȒȢ�

Ȓ�ȕȚȞȣȜȚțȒȢ��Ȓ�ıĲȣȡİȞȚȠ�ĮțȡȣȜȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ�ıİ�įȪȠ�įȚĮıĲȡȫıİȚȢ��ȤȦȡȓȢ�ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠ

ıʌĮĲȠȣȜȐȡȚıȝĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ

İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ��

ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ĮıĲȐȡȦȝĮ�țĮȚ�İĳĮȡȝȠȖȒ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȦȞ�ĲȠȣ�ĲİȜȚțȠȪ

ȤȡȫȝĮĲȠȢ��ȊȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�

�ǼȟȦĲİȡȚțȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ��ȤȡȒıȘ�ȤȡȦȝȐĲȦȞ��ĮțȡȣȜȚțȒȢ�Ȓ�ıĲȣȡİȞȚȠ�ĮțȡȚȜȚțȒȢ������ȕȐıİȦȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� �����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� įȑțĮ�țĮȚ�įȑțĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ������ ȊįȡȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Ȓ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĮțȡȣȜȚțȩ
ȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȩ�ĲıȚȝİȞĲȩȤȡȦȝĮ

$�7� ���

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����

ȊįȡȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȩȤȡȦȝĮ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Ȓ�ĲıȚȝİȞĲȠ�țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�

ıİ�įȪȠ�Ȓ�ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝȑȤȡȚ�ȞĮ�İʌȚĲİȣȤșİȓ�ĲȑȜİȚĮ�ȠȝȠȚȠȤȡȦȝȓĮ�țĮȚ

ıȣȞȠȜȚțȩ�ʌȐȤȠȢ�ȟȘȡȠȪ�ȣȝȑȞĮ�����ȝȚțȡȐ��ȊȜȚțȐ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ��ıȪȝĳȦȞĮ

ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ĲȡȓĮ�țĮȚ�İȞİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ��������� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ıĲȘșĮȓȦȞ��ʌİȗȠȣȜȓȦȞ��ȝİ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ıțȜȘȡȩ�ȑȦȢ�İȟĮȚȡİĲȚțȐ�ıțȜȘȡȩ��ʌȐȤȠȣȢ��
FP�țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȐȞȦ�ĲȦȞ����FP

$�7� ���

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����

ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ıĲȘșĮȓȦȞ��ʌİȗȠȣȜȓȦȞ��ȝİ�ȝȐȡȝĮȡȠ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ

�������������ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ĳȣıȚțȠȪȢ�ȜȓșȠȣȢ��

ȈİȜȓįĮ����Įʌȩ���



ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ

ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ıȤȚıĲȠȪ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�

ĲĮ�ȣȜȚțȐ�ȜİȚȩĲȡȚȥȘȢ��țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ��ĲĮ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲĮ�Ȓ�ȖİȞȚțȐ�țȠȞȚȐȝĮĲĮ

ıĲȡȫıİȦȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�țȠʌȒȢ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ��ȝȩȡĳȦıȘȢ�İȖțȠʌȒȢ��ʌȠĲĮȝȠȪ��țȐĲȦ�Įʌȩ�ĲȠ

İȟȑȤȠȞ�ȐțȡȠ��ȜİȚȩĲȡȚȥȘȢ��ıĲȡȫıȘȢ��ĮȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲȠȢ�țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ�

2Ț�ĲȚȝȑȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıİ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�ǺȑȡȠȚĮȢ��Ȝİȣțȩ�

İȟĮȚȡİĲȚțȒȢ�ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ��H[WUD��

�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ıĲȘșĮȓȦȞ��ȝİ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ıțȜȘȡȩ�ȑȦȢ�İȟĮȚȡİĲȚțȐ�ıțȜȘȡȩ��ʌȐȤȠȣȢ���FP�țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȐȞȦ�ĲȦȞ

���FP�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� �����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� İȕįȠȝȒȞĲĮ�ĲȡȓĮ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ��������� ȈȚįȘȡȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�Įʌȩ�ȡȐȕįȠȣȢ�ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ��ĮʌȜȠȪ�ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ�İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ
ȡȐȕįȠȣȢ

$�7� ���

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����

ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȚįȘȡȫȞ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ�İȟȦıĲȫȞ��țȜȚȝȐțȦȞ��ʌİȡȚĳȡȐȟİȦȞ�țȜʌ���Įʌȩ�ȡȐȕįȠȣȢ

ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�ȝȠȡĳȠıȚįȒȡȠȣ�țĮȚ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ȒȜȦıȘȢ�țĮȚ

ıĲİȡȑȦıȘȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮĲĮıțİȣȒ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĲȦȞ

țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ�

�ǹʌȜȠȪ�ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ�İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�ȡȐȕįȠȣȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ĲȑııİȡĮ�țĮȚ�ʌİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ������ ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țȠȚȞȠȓ�ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞȝİ�ȤȡȫȝĮĲĮ�ĮȜțȣįȚțȫȞ�Ȓ��ĮțȡȣȜȚțȫȞ
ȡȘĲȚȞȫȞ��ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȠȣ

$�7� ���

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����

ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țȠȚȞȠȓ�ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ

�������������ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�țĮȚ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȩȢ�ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��

ǹʌȩȟİıȘ�țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ȝİ�ȥȒțĲȡĮ�țĮȚ�ıȝȣȡȚįȩʌĮȞȠ��ȝȓĮ�ıĲȡȫıȘ�ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȠȪ

ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�İȞȩȢ�ıȣıĲĮĲȚțȠȪ�țĮȚ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȚȢ�İȜĮȚȠȤȡȫȝĮĲȠȢ��ȊȜȚțȐ�țĮȚ

ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ȑȟȚ�țĮȚ�İȕįȠȝȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǻȅ�ǹ���� ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ĲȐĳȡȠȣ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ���ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ

$�7� ���

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃȅǻȅ�����

ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ĲȐĳȡȠȣ�ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ��ʌȠȣ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞĮ�țĮȚ�ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȚȢ

ȖİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�ĲȘȢ�ȠįȠȪ��Ȓ�ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ��țĮȚ�ȖȚĮ�ĲĮ�ĲȝȒȝĮĲȐ�ĲȘȢ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȝȚțȡȩĲİȡȠȣ

Ȓ�ȓıȠȣ�ĲȦȞ������P��ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ�Ȓ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ��ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ

ĮıĳĮȜĲȠĲĮʌȒĲȦȞ��ıĲȡȫıİȦȞ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ��ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ��țĮșĮȓȡİıȘȢ�ıȣȡȝĮĲȠțȚȕȦĲȓȦȞ��ȝĮȞįȡȩĲȠȚȤȦȞ

țȜʌ��ʌȠȣ�ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ�İȞĲȩȢ�ĲȠȣ�İȪȡȠȣȢ�ĲȘȢ�ĲȐĳȡȠȣ��ȝİĲȐ�ĲȘȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȒȢ�ıİ

ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ��ǼțĲȑȜİıȘ�İȡȖĮıȚȫȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�

��Ș�İțıțĮĳȒ�ȝİ�ȠȚĮįȒʌȠĲİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ�

��Ș�įȚĮȜȠȖȒ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȒȢ��Ș�ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ

ĮʌȩıĲĮıȘ��İȓĲİ�ȖȚĮ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ĮʌȩșİıȘ�İȓĲİ�ȖȚĮ�ĮʌȩȡȡȚȥȘ��ıİ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ʌȠȣ�țȡȚșȠȪȞ�ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ�Ȓ

ȈİȜȓįĮ����Įʌȩ���



ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ

ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ��ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ�ĲȘȢ�ĲȣȤȩȞ�İȞĮʌȩșİıȘȢ�Ȓ�ĲȦȞ�İȞįȚĮȝȑıȦȞ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȦȞ�

��Ș�ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ʌȡĮȞȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ�ĲȘȢ�ĲȐĳȡȠȣ�

ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�ĮȡȤȚțȫȞ�țĮȚ�ĲİȜȚțȫȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�țĮȚ�İȞĲȩȢ�ĲȦȞ�ȠȡȓȦȞ�İțıțĮĳȒȢ�ĲȦȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ

ıȣȝȕĮĲȚțȫȞ�ıȤİįȓȦȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȠȪ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ȑȞĮ�țĮȚ�İȟȒȞĲĮ�ʌȑȞĲİ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ��������� ȀĮșĮȓȡİıȘ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ȝİ�ȤȡȒıȘ�ıȣȞȒșȠȣȢ
țȡȠȣıĲȚțȠȪ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ

$�7� ���

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����

ȀĮșĮȓȡİıȘ�țĮȚ�ĲİȝĮȤȚıȝȩȢ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ��ıİ

ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȝİ�įȚĮĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ�ȣʌȠȜȠȓʌȠȣ�įȠȝȒȝĮĲȠȢ�ȐșȚțĲȠȣ�

ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮȚ�İȡȖĮȜİȓȦȞ��ĲȦȞ

ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȞ��Ș�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��Ƞ�ĲİȝĮȤȚıȝȩȢ�ĲȦȞ�İȣȝİȖİșȫȞ

ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĳȩȡĲȦıȘȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ

ǼȉǼȆ��������������ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ��

ǼĳĮȡȝȠȖȒ�ıȣȞȒșȦȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�țĮșĮȓȡİıȘȢ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ�ıĳȪȡĮȢ�ıİ�ıȣȞįȣĮıȝȩ�Ȓ�ȝȘ�ȝİ�ʌȚıĲȠȜȑĲĮ

ʌİʌȚİıȝȑȞȠȣ�ĮȑȡĮ�țĮȚ�ıȣȞĮĳȒ�İȟȠʌȜȚıȝȩ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪ�ȩȖțȠȣ�ʌȡȠ�ĲȘȢ�țĮșĮȚȡȑıİȦȢ�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� �����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� İȓțȠıȚ�ȠțĲȫ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ������ ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����

ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ�İʌȓ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ�ʌȡȠȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�

İțȕȡĮȤȚıȝȫȞ�țĮȚ�țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ��ȝİ�ĲȘȞ�ıĲĮȜȓĮ�ĲȠȣ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ıİ�ȩȖțȠ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� İȞİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ��������� ȀĮșĮȓȡİıȘ�ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�ʌĮȞĲȩȢ�ĲȪʌȠȣ�țĮȚ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȐȤȠȣȢ��ȤȦȡȓȢ�ȞĮ
țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ�ʌȡȠıȠȤȒ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟĮȖȦȖȒ�ĮțİȡĮȓȦȞ�ʌȜĮțȫȞ

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����

ȀĮșĮȓȡİıȘ�ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�ʌĮȞĲȩȢ�ĲȪʌȠȣ�țĮȚ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȐȤȠȣȢ��ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��ȝĮȡȝȐȡȠȣ�

ĲȪʌȠȣ�ȂȐȜĲĮȢ��ʌȠȡıİȜȐȞȘȢ��ȝȦıĮȧțȠȪ��țİȡĮȝȚțȫȞ���ıȤȚıĲȠȜȓșȠȣ�țȜʌ���ȝİ�ĲȠ�țȠȞȓĮȝĮ�ıĲȡȫıİȦȢ�ĮȣĲȫȞ�

ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�İįȐĳȠȢ��ȝİ�ĲȘȞ�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�țĮșĮȚȡȑıİȦȢ�ʌȡȠȢ�ĳȩȡĲȦıȘ�

�ȋȦȡȓȢ�ȞĮ�țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ�ʌȡȠıȠȤȒ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟĮȖȦȖȒ�ĮțİȡĮȓȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�

��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� İʌĲȐ�țĮȚ�İȞİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ȈİȜȓįĮ����Įʌȩ���



ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ������ ǼȟȣȖȚĮȞĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�șȡĮȣıĲȩ�ȣȜȚțȩ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ıĲȡȫıİȦȞ�Įʌȩ�șȡĮȣıĲȐ�ȣȜȚțȐ�ʌȡȠİȜȑȣıİȦȢ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ��ĮįȡĮȞȒ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�

ȜȚșȠıȣȞĲȡȓȝĮĲĮ��ıțȪȡĮ�țȜʌ���ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ

İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȠȚ�ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�İȞĲȩȢ�ĲȘȢ�țȐĲȠȥȘȢ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ�ȝİ�Ȓ

ȤȦȡȓȢ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ��Ș�įȚȐıĲȡȦıȘ�ıİ�ʌȐȤȘ�ȑȦȢ����FP��Ș�įȚĮȕȡȠȤȒ�țĮȚ�Ș�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ

ȝİ�ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ�țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�Ȓ�įȠȞȘĲȚțȑȢ�ʌȜȐțİȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ȩȖțȠȣ��ȝİ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�șȡĮȣıĲȠȪ

ȣȜȚțȠȪ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ��ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȠ�țĮȚ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ

İʌȓȤȦıȘ�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� �����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� įȑțĮ�ʌȑȞĲİ�țĮȚ�İȕįȠȝȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ������ ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ıȣȞȒșȦȞ�ȤȣĲȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����

ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ıȣȞȒșȦȞ�ȤȣĲȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ��ʌȜĮțȫȞ��įȠțȫȞ��ʌȜĮȚıȓȦȞ��ĳĮĲȞȦȝȐĲȦȞ��ıĲȪȜȦȞ�

ʌİįȓȜȦȞ��ȣʌİȡșȪȡȦȞ��țȜȚȝȐțȦȞ�țȜʌ��ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ��ĮȜȜȐ�ıİ

ȪȥȠȢ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ�ĲȠȣ�ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ�ȝȑȤȡȚ�������P�Įʌȩ�ĲȠ�ȣʌȠțİȓȝİȞȠ�įȐʌȑįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�

ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȀĮȜȠȪʌȚĮ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ

ıțȣȡȩįİȝĮ��ĲȪʌȠȚ���

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��Ș�ĳșȠȡȐ�țĮȚ�ĮʌȠȝİȓȦıȘ�ĲȦȞ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȣȝȑȞȦȞ

ȣȜȚțȫȞ��Ș�İȡȖĮıȓĮ�ĮȞȑȖİȡıȘȢ�ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ�ĲȠȣ

țĮȜȠȣʌȚȠȪ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ

įȚĮȝȩȡĳȦıȒ�ĲȠȣ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ĮȞİʌĲȣȖȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� �����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� įȑțĮ�ʌȑȞĲİ�țĮȚ�İȕįȠȝȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ��������� ȈțȣȡȠįȑȝĮĲĮ�ȝȚțȡȫȞ�ȑȡȖȦȞ��ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�����

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����

ȆĮȡĮȖȦȖȒ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝȚțȡȫȞ�ȑȡȖȦȞ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ȝİ�ĳȠȡȘĲȠȪȢ�ĮȞĮȝȚțĲȒȡİȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Ȓ

ĮȣĲȠțȚȞȠȪȝİȞİȢ�ȝʌİĲȠȞȚȑȡİȢ��ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�ȑȦȢ�&�������ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĲȠȣ�țĮȞȠȞȚıȝȠȪ

ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȀȉȈ���ȝİ�ĲȘȞ�įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ĮȣĲȠȪ�İʌȓ�ĲȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ

Ȓ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȣʌȠįȠȤȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ

įĮʌȐȞȘ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ��ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��Ș

İȡȖĮıȓĮ�ĮȞȐȝȚȟȘȢ��ȠȚ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�įȚȐıĲȡȦıȘȢ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ�

ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�țĮĲĮıțİȣĮıșȑȞĲȠȢ

ıĲȠȚȤİȓȠȣ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�įȚĮıĲȐıİȚȢ��ȍȢ�ȝȚțȡȐ�ȑȡȖĮ

șİȦȡȠȪȞĲĮȚ�ĲĮ�ȑȡȖĮ�ȝİ�ȘȝİȡȒıȚĮ�ĮʌĮȓĲȘıȘ

ȝȑȤȡȚ����P��ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��īȚĮ�ȝİȖĮȜȪĲİȡİȢ�ʌȠıȩĲȘĲİȢ��Ș�ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝİ�ĲȘ

ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�������

�īȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&������

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ������

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� İțĮĲȩȞ�ȑȟȚ

ȈİȜȓįĮ����Įʌȩ���



ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ��������� ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȚȝȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ��ȩĲĮȞ�ĲȠ�ıȪȞȠȜȠ�ĲȘȢ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�įİȞ�ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�ĲĮ������P���ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ
ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�����

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����ǹ��

ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȚȝȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ȓ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ��ȩĲĮȞ�Ș

ıȣȞȠȜȚțȒ�ʌȠıȩĲȘĲĮ�ȖȚĮ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�țĮĲȘȖȠȡȓİȢ�Ȓ�ʌȠȚȩĲȘĲİȢ�ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�ȑȡȖȠ

įİȞ�ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�ĲĮ�������P���ȜȩȖȦ�ȣʌȠĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ

ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�

Ǿ�ĲȚȝȒ�ĮȣĲȒ�İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ȖȚĮ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞİȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�ʌȠȣ�Ƞ�ȩȖțȠȢ�ĲȠȣȢ�įİȞ

ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�ĲĮ�������P��ıĲȘȞ�ıȣȞȠȜȚțȒ�ʌȡȠȝȑĲȡȘıȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Ȓ�ĮʌȠĲİȜİȓ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞȠ

İʌȓʌİįȠ�Ȓ�ıĲȠȚȤİȓȠ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ʌȤ�įȫȝĮ�țȜʌ��ʌȠȣ�įİȞ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�țĮĲĮıțİȣĮıĲİȓ

ȝĮȗȓ�ȝİ�ȐȜȜĮ�

ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�țĮĲĮıțİȣĮıșȑȞĲȠȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ

ĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�

�īȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&������

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� �����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� įȑțĮ�ȑȟȚ�țĮȚ�ȠȖįȩȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ��������� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�țĮȚ�ʌİȡȚșȫȡȚĮ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ıİ�ĲȡİȚȢ�ıĲȡȫıİȚȢ��ʌȐȤȠȣȢ����
FP

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����

ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�țĮȚ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�ʌİȡȚșȦȡȓȦȞ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ȝİ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȚȢ

ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȝİ�ȐȝȝȠ�ȤȠȞįȡȩțȠțțȘ�țĮȚ�ĲȡȓĲȘ�ıĲȡȫıȘ�ȝİ

ʌĮĲȘĲȩ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȝİ�ȜİʌĲȠțȩțțȘ�ȐȝȝȠ�

�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ�����FP�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� �����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� įȑțĮ�ȠțĲȫ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ��������� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��ʌȜİȣȡȐȢ�ȐȞȦ�ĲȦȞ����FP

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����

ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ʌȜĮțȫȞ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ʌȜİȣȡȐȢ�ȐȞȦ�ĲȦȞ����FP�țĮȚ�ʌȐȤȠȣȢ���ȑȦȢ���FP�

țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ�������ȝİ�ĮȡȝȠȪȢ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ���PP��İʌȓ�ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ʌȐȤȠȣȢ���FP�

Įʌȩ�ĲıȚȝİȞĲȠĮıȕİıĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�țĮȚ������P��ĮıȕȑıĲȠȣ��ȝİ�ĲĮ

ȣȜȚțȐ��ʌȜȐțİȢ��ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�țȜʌ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�ĲȘȞ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�

�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ʌȜİȣȡȐȢ�ȐȞȦ�ĲȦȞ����FP�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� �����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� įȑțĮ�ĲȡȓĮ�țĮȚ�ʌİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ��������� ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ȕĮșȝȓįȦȞ�ȝȒțȠȣȢ�ȑȦȢ������P�ȝİ�ȝȐȡȝĮȡȠ�Ȝİȣțȩ��ʌȐȤȠȣȢ�������FP
�ȕĮĲȒȡȦȞ�ȝİĲȫʌȦȞ�

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����

ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ȕĮșȝȓįȦȞ�ȝȒțȠȣȢ�ȑȦȢ������P�İȣșİȚȫȞ�Ȓ�ȜȠȟȫȞ��ȝİ�ȝȐȡȝĮȡȠ�Ȝİȣțȩ��ıȪȝĳȦȞĮ

ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ĳȣıȚțȠȪȢ�ȜȓșȠȣȢ��

ȈİȜȓįĮ����Įʌȩ���



ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ

ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ıȤȚıĲȠȪ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�

ĲĮ�ȣȜȚțȐ�ȜİȚȩĲȡȚȥȘȢ��țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ��ĲĮ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲĮ�Ȓ�ȖİȞȚțȐ�țȠȞȚȐȝĮĲĮ

ıĲȡȫıİȦȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�țȠʌȒȢ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ��ȜİȚȩĲȡȚȥȘȢ��ıĲȡȫıȘȢ��ĮȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲȠȢ�țĮȚ

țĮșĮȡȚıȝȠȪ�

2Ț�ĲȚȝȑȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıİ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�ǺȑȡȠȚĮȢ��Ȝİȣțȩ�

İȟĮȚȡİĲȚțȒȢ�ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ��H[WUD��

ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ȕĮșȝȓįȦȞ�ȝİ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ʌȐȤȠȣȢ���������FP��������ȕĮĲȒȡȦȞ�ȝİĲȫʌȦȞ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��ʌȡȠıșȓĮȢ�ĮțȝȒȢ�ȕĮĲȒȡȦȞ�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� �����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ıĮȡȐȞĲĮ�ʌȑȞĲİ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ��������� ȈțĮȜȠȝȑȡȚĮ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ�Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ıțȜȘȡȩ�ʌȐȤȠȣȢ���FP

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����

ȈțĮȜȠȝȑȡȚĮ�Įʌȩ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ��ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞĮ�Įʌȩ�ȑȞĮ�ĲȡĮʌİȗȠİȚįȑȢ�ĲİȝȐȤȚȠ�Ȓ�Įʌȩ�įȪȠ

ȠȡșȠȖȦȞȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ��țȜȚȝĮțȦĲȐ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�

ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ĲĮ�ȣȜȚțȐ

ȜİȓĮȞıȘȢ�țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ��ĲĮ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲĮ�Ȓ�ȖİȞȚțȐ�țȠȞȚȐȝĮĲĮ�ıĲȡȫıİȦȢ�țĮȚ�Ș

İȡȖĮıȓĮ�țȠʌȒȢ��ȜİȓĮȞıȘȢ�Ȓ�țĲİȞȚıȝĮĲȠȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ĮȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲȠȢ�țĮȚ

țĮșĮȡȚıȝȠȪ�

2Ț�ĲȚȝȑȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıİ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�ǺȑȡȠȚĮȢ��Ȝİȣțȩ�

İȟĮȚȡİĲȚțȒȢ�ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ��H[WUD��

ȈțĮȜȠȝȑȡȚĮ�Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ��ıțȜȘȡȩ�ʌȐȤȠȣȢ���FP�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ��

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� �����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� įȑțĮ�ȠțĲȫ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ������ ǹȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȩ�İȜĮıĲȚțȩ�ʌĮȡȑȝȕȜȘȝĮ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȦȞ�ȕĮșȝȓįȦȞ

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����

ǹȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȩ�İȜĮıĲȚțȩ�ʌĮȡȑȝȕȜȘȝĮ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȦȞ�ȕĮșȝȓįȦȞ�İıȦĲİȡȚțȫȞ�Ȓ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ�ȤȫȡȦȞ��ıİ

ȣʌȐȡȤȠȣıĮ�İȖțȠʌȒ��įȚĮĲȠȝȒȢ���[���PP�țĮȚ�ʌȐȤȠȣȢ���PP��ʌȠȣ�ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ�ĮțȡȚȕȫȢ�ıĲȚȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ

ĲȘȢ�İȖțȠʌȒȢ��ĳȡĮțĮȡȚıĲȩ��ȝİ�ȚıȤȣȡȒ�țȩȜȜĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ��<ȜȚțȐ�țĮȚ

ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ��İȡȖĮıȓĮ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ıĲİȡȑȦıȘȢ��İȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ʌȑȞĲİ�țĮȚ�İȟȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ������ ǹȞȠȟİȓįȦĲȠȢ�ȤİȚȡȠȜȚıșȒȡĮȢ�ĭ�����PP

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����

ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȤİȚȡȠȜȚıșȒȡĮ�Įʌȩ�ıĲȡȠȖȖȣȜȒ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȘ�įȚĮĲȠȝȒ�ĭ��[��PP��ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�$,6,

�����ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ıȤİįȓȠȣ��ıĲİȡȑȦıȘ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜȠ�ʌİȓȡȠ��ĮȡıİȞȚțȩ�șȘȜȣțȩ��Ȓ�ȝİ�ȒȜȦıȘ�Ȓ

ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ�$UJRQ�ȝİ�ȘȜİțĲȡȩįȚĮ�ĮȞȠȟİȚįȫĲȦȞ�ȤĮȜȪȕȦȞ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ

ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ʌȜȒȡȘȢ�İȡȖĮıȓĮ�țȠʌȒȢ��țĮĲĮıțİȣȒȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ

ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P��ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȣ�ʌȜȒȡȠȣȢ�ȤİȚȡȠȜȚıșȒȡȠȢ�

ȈİȜȓįĮ����Įʌȩ���



ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� �����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� İȓțȠıȚ

ǱȡșȡȠ ��ǹȉǾǼ������� ȊįȡȠȡȡȩȘ�Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ǹȞȠȚțĲȒ�ȘȝȚțȣțȜȚțȒ

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ��

ȊįȡȠȡȡȩȘ��Įʌȩ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ��ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ʌȐȤȠȣȢ�����ȑȦȢ�����PP�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ

ĲȦȞ��ȣȜȚțȫȞ��ıȣȞįȑıİȦȢ���ĲȦȞ�ıĲȘȡȚȖȝȐĲȦȞ�ıĲİȡİȫıİȦȢ��ĲȠʌȠșİĲȠȣȝȑȞȦȞ�ıĲȚȢ�ĮȜȜĮȖȑȢ

țĮĲİȣșȪȞıİȦȢ��țĮȚ��İȞįȚĮȝȑıȦȢ��ĲȠ��ʌȠȜȪ��ĮȞȐ�����P��țĮȚ��ĲȘȢ�İȟ���FP�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ

İʌȚțĮȜȪȥİȦȢ���țĮȕĮȜȜȒȝĮĲȠȢ���ĲȠȣ�İȞȩȢ�ĲİȝĮȤȓȠȣ�ȝİ�ĲȠ�ȐȜȜȠ��ȩʌȦȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ

ʌȜȒȡȠȣȢ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȢ

���NJ�

�����������

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� �����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� įȑțĮ�ĲȑııİȡĮ�țĮȚ�İȟȒȞĲĮ�ʌȑȞĲİ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ǹȉǾǼ��������� ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞĮȢ�ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȢ�Įʌȩ�ıțȜȘȡȩ�3�9�&��ȆȚȑıİȦȢ���DWP�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ����PP

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ��

ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞĮȢ�ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȢ�Įʌȩ�ıțȜȘȡȩ�3�9�&���ʌȚȑıİȦȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ȖȚȐ����&

�����DWP���ȖȚȐ�ıȪȞįİıȘ�ȝİ�ıȣȖțȩȜȜȘıȘ�ȝİ�ʌĮȡİȝȕȠȜȒ�țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ�țȩȜȜĮȢ�Ȓ�ȝİ�ıȪȞįİıȘ

ȝİ���įȚĮȝȠȡĳȠȪȝİȞȘ���ȝȠȪĳĮ��ıĲȠ��ȑȞĮ��ȐțȡȠ��ĲȠȣ��ıȦȜȒȞĮ��țĮȚ��İȜĮıĲȚțȩ��įĮțĲȪȜȚȠ

ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ���ʌȜȒȡȦȢ��ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȢ�ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��ĲĮ��İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ�țȐșİ

ıȤȒȝĮĲȠȢ��ʌȜȘȞ�ıȚĳȫȞȚĮ���ĲĮ�ȣȜȚțȐ�ıȣȞįȑıİȦȢ�ıĲİȡİȫıİȦȢ�țȜʌ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ

İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȢ�țĮȚ�ıȣȞįȑıİȦȢ

���P�

�������������ȆȚȑıİȦȢ�����������DWP

���������������ǻȚĮȝȑĲȡȠȣ����������PP

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� �����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� įȑțĮ�țĮȚ�ĲȡȚȐȞĲĮ�ȑȟȚ�ȜİʌĲȐ

���ȀǹȉǾīȅȇǿǹ�Ǻ���Ǽȇīǹ�ȅǻȅȆȅǿǿǹȈ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǻȅ�ǹ���� ǹʌȠȟȘȜȦıȘ�ĮıĳĮȜĲȠĲĮʌȒĲȦȞ�țĮȚ�ıĲȡȫıİȦȞ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ�ȝȡ
ĲıȚȝȑȞĲȠ�İȞĲȩȢ�ĲȠȣ�ȠȡȓȠȣ�ĲȦȞ�ȖİȞȚțȫȞ�İțıțĮĳȫȞ

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃȅǻȅ������ǹ

ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ĮıĳĮȜĲȠĲĮʌȒĲȦȞ�țĮȚ�ıĲȡȫıİȦȞ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ�ȝİ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�Ȓ�ȝİ�ĲıȚȝȑȞĲȠ�

İȞĲȩȢ�ĲȠȣ�ȠȡȓȠȣ�ĲȦȞ�ȖİȞȚțȫȞ�İțıțĮĳȫȞ��ȝİ�ȤȡȒıȘ��ʌȡȠȦșȘĲȒ�ȖĮȚȫȞ��ĳȠȡĲȦĲȒ�Ȓ�İțıțĮĳȑĮ��ȝİ�ĲȘȞ

ĳȩȡĲȦıȘ�İʌȓ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ�țĮȚ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ʌȡȠȢ�ĮȞĮțȪțȜȦıȘ�Ȓ�ȠȡȚıĲȚțȒ�ĮʌȩșİıȘ�ıİ�ȤȫȡȠȣȢ

țĮșȠȡȚȗȩȝİȞȠȣȢ�Įʌȩ�ĲȠȣȢ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ĲȘȞ�ȞİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ

ĮʌȩıĲĮıȘ�

ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�ĲĮ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�ĲȦȞ�ĮʌȠȟȘȜȫıİȦȞ�ĮȣĲȫȞ�İȓȞĮȚ�ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ

İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ��İȞȫ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�țİȓȝİȞİȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ�Ș�ĮȞĮțȪțȜȦıȒ�ĲȠȣȢ�

Ǿ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝİ�ȜȒȥȘ�ĮȡȤȚțȫȞ�țĮȚ�ĲİȜȚțȫȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ȑȞĮ�țĮȚ�İȟȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǻȅ�ī���� ǺȐıȘ�ʌȐȤȠȣȢ������P��Ȇ�ȉ�Ȇ��ȅ�����

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃȅǻȅ�����Ǻ

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ıĲȡȫıȘȢ�ȕȐıȘȢ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ������P�Įʌȩ�șȡĮȣıĲȐ�ĮįȡĮȞȒ�ȣȜȚțȐ

ȈİȜȓįĮ����Įʌȩ���



ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ

ıĲĮșİȡȠʌȠȚȠȣȝȑȞȠȣ�ĲȪʌȠȣ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȈĲȡȫıİȚȢ�ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ�Įʌȩ�ĮıȪȞįİĲĮ

ĮįȡĮȞȒ�ȣȜȚțȐ���ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȘ�ȝȠȡĳȒ�țĮȚ�ĲȘȞ�ȑțĲĮıȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ıİ�ȣʌĮȓșȡȚĮ�Ȓ

ȣʌȩȖİȚĮ�ȑȡȖĮ�

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�

��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ȞİȡȠȪ�įȚĮȕȡȠȤȒȢ�

��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�

��Ș�įȚȐıĲȡȦıȘ��įȚĮȕȡR[Ȓ�țĮȚ�ʌȜȒȡȘȢ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ��ȫıĲİ�ȞĮ�ʌȡȠțȪȥİȚ�Ș�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ

ȖİȦȝİĲȡȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ıĲȡȫıȘȢ�ȕȐıȘȢ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ������P�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ȑȞĮ�țĮȚ�İȓțȠıȚ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǻȅ�ǻ�� ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃȅǻȅ�����

ȆȡȠİʌȐȜİȚȥȘ�ĮȞĮıĳȐȜĲȦĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȝİ�ĮıĳĮȜĲȚțȩ�įȚȐȜȣȝĮ�ĲȪʌȠȣ�ȂǼ���Ȓ�ȝİ�ȩȟȚȞȠ�ĮıĳĮȜĲȚțȩ

ȖĮȜȐțĲȦȝĮ��ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȑțĲĮıȘ�țĮȚ�ĲȘ�ȝȠȡĳȒ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��ıİ�ȣʌĮȓșȡȚĮ�țĮȚ�ȣʌȩȖİȚĮ�ȑȡȖĮ�

ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ��

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�

��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȘȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ��ĲȠȣ�ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ�țĮȚ�ĲȠȣ�ĲȣȤȩȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ�ĮȞĲȚȣįȡȩĳȚȜȠȣ

ʌĮȡĮıțİȣȐıȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�

��Ș�įȚĮțȓȞȘıȘ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�Ș�ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�įȚĮȜȪȝĮĲȠȢ��șȑȡȝĮȞıȘ��İȞĮʌȠșȒțİȣıȘ�

ĳȪȜĮȟȘ�țȜʌ���

��Ƞ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ʌȠȣ�șĮ�ʌȡȠİʌĮȜİȚĳșİȓ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȩ�ıȐȡȦșȡȠ�țĮȚ�ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ

ȣʌȠȕȠȒșȘıȘ�

��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�įȚȐȤȣıȘ�ĲȠȣ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�įȚĮȜȪȝĮĲȠȢ�Ȓ�ĲȠȣ�ȖĮȜĮțĲȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĮȣĲȠțLȞȠȪȝİȞȠ�įȚĮȞȠȝȑĮ

ĮıĳȐȜĲȠȣ��)HGHUDO��

��Ș�İʌĮȞĮșȑȡȝĮȞıȘ�ĲȠȣ�įȚĮȜȪȝĮĲȠȢ�ʌȡȚȞ�Įʌȩ�ĲȘ�įȚȐȤȣıȘ��ȩĲĮȞ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��

��Ș�İȞįİȤȩȝİȞȘ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ĮįȡĮȞȠȪȢ�ȣȜȚțȠȪ�İʌȚțȐȜȣȥȘȢ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȟȓĮ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�Ȓ�ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ�țĮȚ

ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĮȣĲȠȪ�ıĲȠȞ�ĲȩʌȠ�įȚȐıĲȡȦıȘȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ�ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘȢ�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ȑȞĮ�țĮȚ�İȓțȠıȚ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǻȅ�ǻ�� ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ�İʌȐȜİȚȥȘ

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃȅǻȅ�����

ȈȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ�İʌȐȜİȚȥȘ�İʌȓ�ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ�ıĲȡȫıȘȢ�Ȓ�İʌȓ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ʌ�Ȥ��ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ȝİȝȕȡĮȞȫȞ

ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ıĲȑȥȘȢ���ȝİ�ĮıĳĮȜĲȚțȩ�įȚȐȜȣȝĮ�ĲȪʌȠȣ�ȂǼ���Ȓ�țĮșĮȡȒ�ȐıĳĮȜĲȠ�Ȓ�ĮıĳĮȜĲȚțȩ

ȖĮȜȐțĲȦȝĮ�ĲĮȤİȓĮȢ�įȚȐıʌĮıȘȢ��ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȑțĲĮıȘ�țĮȚ�ĲȘ�ȝȠȡĳȒ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��ıİ�ȣʌȩȖİȚĮ

țĮȚ�ȣʌĮȓșȡȚĮ�ȑȡȖĮ�

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�

��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȘȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ��ĲȠȣ�ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ�țĮȚ�ĲȠȣ�ĲȣȤȩȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ�ĮȞĲȚȣįȡȩĳȚȜȠȣ

ʌĮȡĮıțİȣȐıȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�

��Ș�įȚĮțȓȞȘıȘ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�Ș�ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�įȚĮȜȪȝĮĲȠȢ��șȑȡȝĮȞıȘ��İȞĮʌȠșȒțİȣıȘ�

ĳȪȜĮȟȘ�țȜʌ����Ƞ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ʌȠȣ�șĮ�ʌȡȠİʌĮȜİȚĳșİȓ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȩ�ıȐȡȦșȡȠ�țĮȚ

ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ�ȣʌȠȕȠȒșȘıȘ�

��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�įȚȐȤȣıȘ�ĲȠȣ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�įȚĮȜȪȝĮĲȠȢ�Ȓ�ĲȠȣ�ȖĮȜĮțĲȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĮȣĲȠțLȞȠȪȝİȞȠ�įȚĮȞȠȝȑĮ

ĮıĳȐȜĲȠȣ��)HGHUDO��țĮȚ�Ș�İʌĮȞĮșȑȡȝĮȞıȘ�ĲȠȣ�įȚĮȜȪȝĮĲȠȢ�ʌȡȚȞ�Įʌȩ�ĲȘ�įȚȐȤȣıȘ��ȩĲĮȞ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��

ȈİȜȓįĮ����Įʌȩ���



ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ�ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒȢ�İʌȐȜİȚȥȘȢ�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ıĮȡȐȞĲĮ�ʌȑȞĲİ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǻȅ�ǻ���� ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ıĲȡȫıȘ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ��ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ������P�ȝİ�ȤȡȒıȘ�țȠȚȞȒȢ
ĮıĳȐȜĲȠȣ

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃȅǻȅ�����Ǻ

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ�ıĲȡȫıȘȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ��ıİ�ȣʌȩȖİȚĮ�țĮȚ�ȣʌĮȓșȡȚĮ�ȑȡȖĮ��ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȘȞ

ȑțĲĮıȘ�țĮȚ�ĲȘ�ȝȠȡĳȒ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��ȝİ�ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ�ʌĮȡĮıțİȣĮȗȩȝİȞȠ�İȞ�șİȡȝȫ�ıİ�ȝȩȞȚȝȘ

İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ȝİ�șȡĮȣıĲȐ�ĮįȡĮȞȒ�ȣȜȚțȐ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ��ĲȪʌȠȣ�ǹȈ������Ȓ�ǹȈ�����ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ

İȖțİțȡȚȝȑȞȘ�ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�țȜİȚıĲȠȪ�ĲȪʌȠȣ

ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�

��Ș�ʌĮȡĮȖȦȖȒ�Ȓ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�ĲȘȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘȞ

İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ĲȠȣ�ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ

��Ș�ʌĮȡĮȖȦȖȒ�ĲȠȣ�ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ�ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ

��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�șİȡȝȠȪ�ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��Ș�įȚȐıĲȡȦıȒ�ĲȠȣ�ȝİ�IȚQLVKHU

��Ș�ıĲĮȜȓĮ�ĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ

��Ș�țȣȜȓȞįȡȦıȘ�ĲȠȣ�ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ��ĮȡȤȚțȒ��İȞįȚȐȝİıȘ�İȞĲĮĲȚțȒ�țĮȚ�ĲİȜȚțȒ���ȫĲİ�ȞĮ�ʌȡȠțȪȥİȚ�Ș

ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩȝİȞȘ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ�ȣĳȒ�țĮȚ�ȠȝĮȜȩĲȘĲĮ

��Ș�ʌȜȒȡȘȢ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�țĮȚ�İʌȚȝİȜȒȢ�ȚıȠʌȑįȦıȘ�ĲȦȞ�įȚĮȝȒțȦȞ�țĮȚ�İȖțĮȡıȓȦȞ�İȞȫıİȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ

İȟȐȜİȚȥȘ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ�ȚȤȞȫȞ�

ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�țĮȚ�Ș�ĮȟȓĮ�ĲȘȢ�İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȘȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ�ıĲȡȫıȘȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ��ĮʌȠįİțĲȒȢ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�țĮȚ

ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȘȢ�țĮȚ�ĲȠȞ

ĲȪʌȠ�ĲȘȢ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȣȝȑȞȘȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ��ȦȢ�İȟȒȢ�

�ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ıĲȡȫıȘ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ������P�ȝİ�ȤȡȒıȘ�țȠȚȞȒȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ�

��

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� İʌĲȐ�țĮȚ�İȕįȠȝȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǻȅ�ǻ���� ǹȞĲȚȠȜȚıșȘȡȑȢ�ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ������P�ȝİ
ȤȡȒıȘ�țȠȚȞȒȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃȅǻȅ�����Ǻ

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒȢ�ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ�ıĲȡȫıȘȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ��ıİ�ȣʌȩȖİȚĮ�țĮȚ�ȣʌĮȓșȡȚĮ�ȑȡȖĮ�

ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȑțĲĮıȘ�țĮȚ�ĲȘ�ȝȠȡĳȒ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��ȝİ�ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ�ʌĮȡĮıțİȣĮȗȩȝİȞȠ�İȞ�șİȡȝȫ

ıİ�ȝȩȞȚȝȘ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ȝİ�ıțȜȘȡȐ�șȡĮȣıĲȐ�ĮįȡĮȞȒ�ȣȜȚțȐ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ��ʌȣțȞȒȢ�ıȪȞșİıȘȢ��ĲȪʌȠȣ����

ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ�ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǹȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒ�ıĲȡȫıȘ

ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�

��Ș�ʌĮȡĮȖȦȖȒ�Ȓ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ�ıțȜȘȡȫȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�ĲȘȢ

ĮıĳȐȜĲȠȣ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘȞ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ĲȠȣ�ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ

��Ș�ʌĮȡĮȖȦȖȒ�ĲȠȣ�ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ�ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ

��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�șİȡȝȠȪ�ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��Ș�įȚȐıĲȡȦıȒ�ĲȠȣ�ȝİ�IȚQLVKHU

��Ș�ıĲĮȜȓĮ�ĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ

��Ș�țȣȜȓȞįȡȦıȘ�ĲȠȣ�ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ��ĮȡȤȚțȒ��İȞįȚȐȝİıȘ�İȞĲĮĲȚțȒ�țĮȚ�ĲİȜȚțȒ���ȫĲİ�ȞĮ�ʌȡȠțȪȥİȚ�Ș

ȈİȜȓįĮ����Įʌȩ���



ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ

ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩȝİȞȘ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ�ȣĳȒ�țĮȚ�ȠȝĮȜȩĲȘĲĮ

��Ș�ʌȜȒȡȘȢ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�țĮȚ�İʌȚȝİȜȒȢ�ȚıȠʌȑįȦıȘ�ĲȦȞ�įȚĮȝȒțȦȞ�țĮȚ�İȖțĮȡıȓȦȞ�İȞȫıİȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ

İȟȐȜİȚȥȘ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ�ȚȤȞȫȞ�

ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�țĮȚ�Ș�ĮȟȓĮ�ĲȘȢ�İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȘȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒȢ�ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ�ıĲȡȫıȘȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ��ĮʌȠįİțĲȒȢ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ

țĮȚ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ���������������ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȘȢ�țĮȚ

ĲȠȞ�ĲȪʌȠ�ĲȘȢ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȣȝȑȞȘȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ��ȦȢ�İȟȒȢ�

�ǹȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒ�ĮıĳĮȜĲȚțȒ�ıĲȡȫıȘ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ������P�ȝİ�ȤȡȒıȘ�țȠȚȞȒȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ�

��

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ȠțĲȫ�țĮȚ�ȠȖįȩȞĲĮ�ȜİʌĲȐ
Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ��� ����

ǺǼȁǼȈȉǿȃȅ����������������� ǺǼȁǼȈȉǿȃȅ����������������� ��������

ȅȚ�ȝİȜİĲȘĲȑȢ Ǿ�ȆȡȠȚıĲĮȝȑȞȘ�ǻ�ȞıȘȢ�ȉİȤȞ�
ȊʌȘȡİıȓĮȢ�	�ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ȀǹȇǹȂȆǼȇǾȈ�ǼȊǹīīǼȁȅȈ
Ȇȅȁ�ȀȅȈ�ȂǾȋ�ȀȅȈ�ȉ�Ǽ�

ȁǹǺǻǹȈ�ȁǼȍȃǿǻǹȈ
Ȇȅȁ�ȀȅȈ�ȂǾȋ�ȀȅȈ�ȉ�Ǽ�

ȈİȜȓįĮ����Įʌȩ���
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο- Αντικείμενο της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) αφορά τους 

γενικούς και ειδικούς όρους και τις συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές με βάση τα 

οποία θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο το έργο, του άρθρου 2, και περιγράφεται στην 

Τεχνική Περιγραφή σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές 

προδιαγραφές που ισχύουν, τα διαγράμματα, μελέτες, τυπικές διατομές κλπ που θα 

χορηγηθούν από την Υπηρεσία καθώς και με τις έγγραφες οδηγίες της. 

 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

 Ο Ν. 4412/2016 

 Οι σε εκτέλεση του ανωτέρου Νόμου εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, 

Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, 

έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Άρθρο 2ο- Αντικείμενο της Εργολαβικής Σύμβασης 

 Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου με τίτλο:  

΄΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ τ.ΟΕΚ    

«ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Ι»΄΄    » προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 453.000,00 ΕΥΡΩ 

συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων δαπανών, του Φ.Π.Α., του εργολαβικού 

ποσοστού για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου καθώς και πρόβλεψη για 

αναθεώρηση. 



 

Άρθρο 3ο- Ευθύνη καλής εκτέλεσης των έργων 

3.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα με όλους τους κανόνες της τέχνης 

και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. Ο 

Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των έργων. 

3.2 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, για την εφαρμογή της 

εγκεκριμένης μελέτης καθώς και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος 

υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία 

δεν απαλλάσσει καθόλου τον Ανάδοχο από την ευθύνη του. 

3.3. Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου ο μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και 

χρησιμοποίηση των απαραίτητων υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές και τα 

λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και σχέδια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά 

και μηχανήματα που είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου, καθώς και για τη 

μεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να 

επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία 

έναντι παντός κινδύνου. 

3.4 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και 

λεπτομερειακά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης καθώς και με τυχόν συμπληρωματικά 

κατά το στάδιο της κατασκευής που θα εγκριθούν από τον Εργοδότη. 

Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται 

στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και όπου δεν αναφέρονται, όπως αυτές 

περιγράφονται στο τιμολόγιο της Υπηρεσίας. 

3.5 Ρητά καθορίζεται ότι οι τιμές του τιμολογίου προσφοράς αποτελούν την πλήρη 

αποζημίωση του Αναδόχου για την κατασκευή του έργου και καμία πρόσθετη 

αποζημίωση δεν δικαιούται ο Ανάδοχος από τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει κατά 

το στάδιο της κατασκευής. 

3.6 Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα, είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια, 

λατομεία κ.λ.π.), που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη 

διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανώτερης βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι 

υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει. 

3.7 Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε 

τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του 

προσωπικού του Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. 

3.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα 

ασφαλείας που επιβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, 

καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης 

ατυχημάτων και στις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



3.9 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση οποιασδήποτε φύσης 

εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη 

εργασίες, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας 

3.10 Οι λοιπές γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου, που δεν περιγράφονται στην 

παρούσα, 

ρυθμίζονται στο άρθρο 138 του ν. 4412/2016. 

 

 

Άρθρο 4ο- Τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν 

Για το έργο αυτό ισχύουν οι εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

Αν στα τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισμοί 

και αριθμητικά όρια που πιθανά έρχονται σε αντίθεση ή και αντίφαση με τα αναφερόμενα 

στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ή με τους όρους του Τιμολογίου για ένα και το αυτό θέμα, ισχύ 

έχουν κατά σειρά οι όροι και διατάξεις του Τιμολογίου και της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την πιστή και ακριβή εφαρμογή των 

διατάξεων που καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

Διευκρινίζεται ότι όλα τα έργα που υπεισέρχονται στην παρούσα σύμβαση 

υπόκεινται στις διατάξεις των κανονισμών που ισχύουν, και τις σχετικές με αυτούς 

εγκυκλίους και αποφάσεις. 

 

Άρθρο 5ο- Εγγύηση για την καλή εκτέλεση 

Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 6ο- Σύμβαση κατασκευής του έργου 

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζει 

το άρθρο 135 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 7ο- Προθεσμίες 

7.1. Για την περάτωση του όλου έργου, ορίζεται συνολική προθεσμία τεσσάρων (4) 

μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

7.2. Δεν καθορίζονται τμηματικές προθεσμίες. 

7.3. Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες θα διαμορφωθούν και οριστικοποιηθούν από το 

εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 4 



του άρθρου 147 του Ν.4412/2016. Τυχόν παρατάσεις στις προθεσμίες του έργου 

ρυθμίζονται 

από το άρθρο 147 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 8ο- Χρηματοδότηση του έργου 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και τον  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

Άρθρο 9ο- Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 

9.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία πρόγραμμα που 

θα περιλαμβάνει όχι μόνο τους χρόνους εκτελέσεως των απαιτουμένων εργασιών 

αλλά και εκείνους των απαραιτήτων προεργασιών, δοκιμών κ.λ.π.,  όπως απαιτείται ή 

ορίζεται στην παρούσα και στα άλλα τεύχη της Συμβάσεως, κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

να γίνεται σαφές ότι περιελήφθησαν σ' αυτό όλες οι απαιτούμενες δραστηριότητες 

άμεσες ή έμμεσες, για την εμπρόθεσμη κατασκευή του έργου. 

       Κατά την κατάρτιση του προγράμματος θα ληφθεί υπόψη, ότι δεν θα πρέπει κατά τη 

κατασκευή, να παρεμποδίζονται βασικές λειτουργίες στην περιοχή, ώστε να καταστεί 

δυσμενής η υφιστάμενη κατάσταση, έστω και προσωρινώς σε κανένα σημείο της 

περιοχής, εξ αιτίας της κατασκευής των έργων. 

       Επίσης κατά την κατάρτιση του προγράμματος θα πρέπει να εξασφαλίζονται κατά το 

δυνατόν, τα κατασκευαζόμενα έργα έναντι κατακλίσεων από ύδατα τάφρων ή εξ 

άλλων αιτιών. 

 

9.2 Το πρόγραμμα (χρονοδιάγραμμα) που καλύπτεται γενικά από το άρθρο 145 του 

Ν.4412/2016, θα περιλαμβάνει: 

9.2.1 Ανάλυση για το σύνολο των δραστηριοτήτων εκτέλεσης του έργου με 

διάκρισή τους σε δραστηριότητες με ευθύνη του Αναδόχου και σε δραστηριότητες με 

ευθύνη της Υπηρεσίας Επίβλεψης. 

Η παραπάνω διάκριση θα είναι σαφής και θα συνοδεύεται και από εκτίμηση ή 

υπολογισμό της διάρκειας που φαίνεται αναγκαία για την εκτέλεση της κάθε 

δραστηριότητας. Επισημαίνεται ότι, η διάρκεια εκτέλεσης των δραστηριοτήτων από 

άλλους φορείς εκτός από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να είναι λογικές και να έχουν 

περιθώρια (καθορισμός μεγίστων - ελάχιστων) όπου δεν καθορίζονται σαφώς στα 

τεύχη της παρούσας Σύμβασης.  

9.2.2. Πλήρη αιτιολόγηση της χρονικής διάρκειας που προβλέπεται για κάθε  

δραστηριότητα με ανάλυση της, κατά μονάδα χρόνου, παραγωγικής 



κατασκευαστικής του δυνατότητας για τις εργασίες του Τιμολογίου, ή και τις 

προεργασίες (που δεν προβλέπονται στο Τιμολόγιο). 

9.2.3. Διευκρίνηση του τρόπου που θα επιτευχθούν οι προθεσμίες π.χ. 

* Δραστηριότητα: Γενικές εκσκαφές 

* Συνολική ποσότητα.............. μ3 

* Συνολική διάρκεια .............. ημερολογιακές ημέρες 

* Προβλεπόμενη κατασκευαστική δυνατότητα .......... μ3 ανά εργάσιμη ημέρα 

Οι ποσότητες θα είναι αυτές που δημοπρατούνται με ένα εύλογο περιθώριο της 

επάρκειας χρονικής ασφάλειας για τυχόν μεταβολή τους. 

9.2.4  Ειδικά για τις μελέτες που θα υποβάλει ο Ανάδοχος (όταν απαιτείται) θα πρέπει να 

προβλέπεται διάστημα ίσο προς 30 ημέρες, για κάθε ανεξάρτητη έγκριση από την 

Υπηρεσία (και με την προϋπόθεση ότι δεν λείπουν στοιχεία από την υποβαλλόμενη 

μελέτη). 

 

9.3 Με βάση την παραπάνω μεθοδολογία θα υπολογισθούν οι απαιτούμενοι χρόνοι 

κατά 

δραστηριότητα και θα υποβληθούν από τον ανάδοχο τα παρακάτω: 

9.3.1. Διάγραμμα δικτυωτής ανάλυσης (PERT - CPM). (Σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 

145 για έργα πάνω από 1 εκ. € απαιτείται το διάγραμμα με τη μέθοδο δικτυωτής 

ανάλυσης). 

9.3.2  Γραμμικό διάγραμμα (GANTT) που προκύπτει από τα προηγούμενα, με αναφορά 

στους υπεύθυνους κάθε δραστηριότητας στο οποίο επί πλέον θα απεικονίζονται 

ποσότητες και δαπάνες ανά μήνα για κάθε δραστηριότητα, καθώς και το σύνολο 

των προβλεπόμενων δαπανών για εργασίες ανά μήνα. 

 

9.4   Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της Σύμβασης και μέσα σε διάστημα δεκαπέντε 

(15) ημερολογιακών ημερών θα συντάξει και θα υποβάλει προς έγκριση το 

«Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου». 

 

9.5.    Το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν θα υπερβαίνει τις τυχόν προβλεπόμενες 

αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες και θα ακολουθεί τις οδηγίες 

της Υπηρεσίας. Οι πληροφορίες και μορφές του χρονοδιαγράμματος τούτου δεν θα 

είναι λιγότερες από εκείνες που περιγράφονται στις παρ.2 και 3. 

Σε περίπτωση παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί του χρονοδιαγράμματος που θα 

υποβληθεί, το χρονοδιάγραμμα της παραπάνω παρ.5 θα ανασυνταχθεί και θα 

πρέπει να περιλάβει τις παρατηρήσεις αυτές. Παράλειψη ή αμέλεια ως προς την 

άρτια, λεπτομερή και πλήρη ανάλυση κατά τα παραπάνω, συνεπάγεται τη 

διαδικασία της έκπτωσης που προβλέπεται από το άρθρο 191 του Ν.4412/2016. 



Μετά την υποβολή του προγράμματος η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό όπως υποβλήθηκε, 

ή όπως θα το τροποποιήσει, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του. 

Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. 

 

9.6. Μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο, σύμφωνα με τα προηγούμενα, οριστικοποίηση 

του χρονοδιαγράμματος, που όπως θα διαμορφωθεί θα αποτελεί και τον πίνακα 

εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία 

τριμηνιαία 

έκθεση προόδου στην οποία θα φαίνεται η πρόοδος των εργασιών και η συμφωνία 

ή 

όχι με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου. Επίσης θα 

αναφέρονται οι λόγοι των τυχόν διαφοροποιήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

παράγραφο 15 του άρθρου 138.  

 

9.7     Ο Ανάδοχος, υποχρεούται μέσα σε ένα 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 (άρθρο 145 παρ. 4 του Ν. 4412/2016). 

 

9.8 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την συνυποβολή  μαζί με τα 

προηγούμενα και άλλων στοιχείων (όπως π.χ. διαγράμματα κατασκευής των 

τεχνικών και λοιπών επί μέρους έργων με έγχρωμες ενδείξεις του μέρους που 

εκτελέσθηκε κ.λ.π.) που είναι επιβοηθητικά για να σχηματισθεί πλήρης εικόνα της 

ανακεφαλαιωτικής σε κάθε χρονική περίοδο, προόδου του έργου, σε σύγκριση 

πάντα με τις αρχικές προβλέψεις του χρονοδιαγράμματος. 

 

9.9 Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του αρχικού εγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες 

διατάξεις (παράταση, αύξηση του αντικειμένου) θα συντάσσεται νέο προσαρμοσμένο 

χρονοδιάγραμμα για το οποίο θα ισχύουν όλα τα αναφερθέντα στις παραπάνω 

παραγράφους. Οι απαιτούμενες αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος 

πραγματοποιούνται σύμφωνα την παρ. 2 του αρ. 145 του ν. 4412/2016. 

 

9.10 Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος με την υποβολή του χρονοδιαγράμματος 

κατασκευής του έργου, να υποβάλλει το "Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας" (ΣΑΥ) και 

τον ΦάκελοΑσφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) για έγκριση, σύμφωνα και με τα 

αναφερόμενα στην αριθμόΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-2002, Πρόληψη και αντιμετώπιση 



του εργασιακού κινδύνου κατά  την κατασκευή Δημοσίων Έργων, απόφαση 

Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 

          Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο. Το ΣΑΥ 

αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε ΦΑΥ 

εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις. Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου στον 

κύριο του έργου, ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου 

όπως αυτό κατασκευάστηκε. Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και 

φυλάσσεται με ευθύνη του κυρίου του έργου. 

 

Άρθρο 10ο- Ποινικές ρήτρες 

Στην περίπτωση που γίνει υπέρβαση της ολικής συμβατικής προθεσμίας 

περαίωσης του έργου επιβάλλονται στον Ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις 

σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών 

προθεσμιών εγκρίνεται σύμφωνα με το αρ. 147 Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 11ο- Προσωρινές καταλήψεις - απαλλοτριώσεις 

Αν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προκύψουν οποιεσδήποτε δυσχέρειες 

λόγω απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, τότε ο ανάδοχος ειδοποιεί την Υπηρεσία έγκαιρα, 

για την λήψη των απαραίτητων μέτρων και οδηγιών. Τυχόν καθυστερήσεις, που θα 

προκύψουν απ' την ανωτέρω αιτία, λαμβάνονται υπόψη μόνο αν πράγματι επέδρασαν 

στην πρόοδο της κατασκευής του έργου. 

 

Άρθρο 12ο- Χρόνος εγγύησης - Παραλαβή του έργου 

12.1. Χρόνος εγγύησης. Ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων σύμφωνα με το 

άρθρο 171 του Ν.4412/2016 ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες χωρίς ιδιαίτερο 

αντάλλαγμα προς τον Ανάδοχο. Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαμβάνονται 

στην εργολαβία αυτή εκδίδεται βεβαίωση περαίωσης του έργου. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα κατά τον χρόνο εγγυήσεως να τα 

διατηρεί σε άριστη κατάσταση και να επανορθώνει με δικές του δαπάνες κάθε 

φθορά που προέρχεται από την κυκλοφορία ή άλλα αίτια, εκτός από την περίπτωση 

ζημιών από ανώτερη βία για την οποία προβλέπει το σχετικό άρθρο 157 του 

Ν.4412/2016. 

           Λοιπές λεπτομέρειες για τις υποχρεώσεις του αναδόχου κατά το χρόνο εγγύησης 

και υποχρεωτικής συντήρησης ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 171 του 

ν.4412/2016.  



12.2. Παραλαβή του έργου. Για τη Βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύει το άρθρο 168 

του ν. 4412/2016. Για την Διοικητική Παραλαβή του έργου, ισχύει το άρθρο 169 του 

Ν.4412/2016 ενώ για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή, ισχύουν τα 

οριζόμενα στα άρθρα 170 και 172 αντιστοίχως του Ν.4412/2016. Σε ότι αφορά στην 

απόσβεση των δικαιωμάτων του αναδόχου, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 173 

του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 13ο- Μελέτη των συνθηκών του έργου - Ώρες εργασίας 

13.1  Με την υποβολή της προσφοράς του, ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι 

απόλυτα ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών 

συνθηκών εκτέλεσής του, κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, 

θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, 

διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού γενικά 

προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου 

ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, του φόρτου της υπάρχουσας 

κυκλοφορίας, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη διαμόρφωση και 

κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που μπορούν 

να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κ.λ.π. 

13.2  Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να 

χρειαστούν με τους διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, ανήκουν όλες στον 

ανάδοχο. Όλες αυτές οι ενέργειες θα γίνονται με γνώση της Επίβλεψης. Έτσι, η 

αλληλογραφία θα γίνεται μέσω της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας ή με 

κοινοποίηση των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε πορίσματα συσκέψεων κ.λ.π. θα 

ανακεφαλαιώνονται σε ενημερωτικές αναφορές που θα υποβάλλονται μέσα σε 3 

εργάσιμες ημέρες και θα επισυνάπτονται ξανά στις τακτικές ενημερώσεις του 

χρονοδιαγράμματος που προβλέπει το άρθρο 9. 

13.3   Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του, ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται 

ότι είναι απόλυτα ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας τα οποία θα 

απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και 

οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να 

επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους 

όρους της σύμβασης. 

13.4   Ακόμα με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται 

ότι έχει μελετήσει, με σκοπό να συμμορφωθεί, τα εγκεκριμένα διαγράμματα της 

μελέτης καθώς και τα λοιπά στοιχεία του έργου, τα οποία περιλαμβάνονται στον 

φάκελο της μελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν τη βάση της σύμβασής του. 

13.5   Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που 

αφορά τους όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την 

πλήρη συμμόρφωσή του προς τη σύμβαση. 



13.6   Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να τηρηθεί η καθορισθείσα για την παρούσα 

εργολαβία προθεσμία, ο ανάδοχος είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε συνεχή εργασία 

μέχρι και ολόκληρο 24ωρο (τρεις βάρδιες), μη εξαιρουμένων Κυριακών και Εορτών. 

Για την ενδεχόμενη αυτή συνεχή εργασία, ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία 

αποζημίωση, έστω και αν διαταχθεί από την Υπηρεσία και οδηγήσει τελικά σε 

ολοκλήρωση των τμημάτων ή όλου του έργου πριν λήξουν οι αντίστοιχες μερικές ή 

ολικές προθεσμίες. 

 

Άρθρο 14ο- Προστατευτικά μέτρα κυκλοφορίας 

14.1 Οι απαιτούμενες εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού εκτροπών ή παρακάμψεων της 

κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου εάν απαιτηθεί θα εκτελούνται βάσει 

μελέτης συντασσόμενης από τον ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή) και 

εγκρινόμενης από την Υπηρεσία. 

14.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών να 

προβαίνει στην τοποθέτηση και να φροντίζει για την συντήρηση και αντικατάσταση 

όλων των απαιτούμενων προσωρινών σημάτων, φανών, αντανακλαστικών 

πινακίδων και σημάτων κ.λ.π σύμφωνα τα άρθρα 9 και 10 του ΚΟΚ και τις ΠΤΠ 

σήμανσης έργων εκτελουμένων εκτός ή εντός κατοικημένων περιοχών, που 

εγκρίθηκαν αντίστοιχα με τις αποφάσεις ΒΜ5/30428/1980 και ΒΜ5/30058/1983 του 

ΥΠΔΕ (ΦΕΚ 589 Β/8Ο και 121Β/83) καθώς και τροχονόμων για την απρόσκοπτη και 

ασφαλή κυκλοφορία στην οδό, στις παρακαμπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε 

όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, για την 

ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και των τροχοφόρων. Αυτός φέρει την ευθύνη 

ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα λόγω των έργων, μη εξαιρουμένων και αυτών 

που εκτελούνται απολογιστικά. 

14.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σημάνσεως 

που αναφέρθηκε ανωτέρω, η Υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρμογή των 

κυρώσεων των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις "περί δημοσίων έργων" 

στις οποίες περιλαμβάνεται και η περί εκπτώσεως του εργολάβου κύρωση, μπορεί να 

εκτελέσει την σήμανση σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, ο οποίος δεν 

παύει και στην περίπτωση αυτή να έχει ακέραια την ποινική και αστική ευθύνη για 

κάθε ατύχημα που θα συμβεί από την αμέλειά του αυτή. Η δαπάνη για την εκτέλεση 

της σε βάρος του αναδόχου εργασίας εκπίπτει από τον Λογαριασμό του. 

 

Άρθρο 15ο- Εξασφάλιση της κυκλοφορίας 

Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα κατάλληλα μέτρα κατά την 

εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να μη παρεμποδίζεται η κυκλοφορία 

γενικά οχημάτων και πεζών (από τη διακίνηση των μηχανικών μέσων, την εκτέλεση των 



έργων, την απόθεση υλικών, τη δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών 

κ.λ.π.), όπως π.χ. κατασκευή μικρού μήκους οδών παράκαμψης ή προσπελάσεων 

πεζών προς οικοδομές ή αγρούς και να εφαρμόζει τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 6952/14-2-

2011 (ΦΕΚ420 Β’16-3-2011) ΚΥΑ Υπουργών ΠΕΚΑ και ΥΠΟΜΕΔΙ περί υποχρεώσεων 

και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρη-

στους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. 

Επίσης πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν μπορεί να κυκλοφορεί όχημα βάρους 

μεγαλύτερου από εκείνο για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώματος, 

ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουμένως, σε 

συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να εξακριβώνει την αντοχή του οδοστρώματος και 

των καταστρωμάτων των γεφυρών και άλλων τεχνικών έργων της οδού. Σε περίπτωση 

που είναι αδύνατη η διέλευση βαρειών οχημάτων ή μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος, πάντα μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να κάνει τις 

αναγκαίες ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κ.λ.π. ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. 

Οπωσδήποτε είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τους δρόμους που χρησιμοποιεί, σε όλη 

τη διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εκ 

μέρους του Δημοσίου. 

Άρθρο 16ο-  Μέτρα προστασίας των κατασκευών και εργασίες παραλλαγής 

δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. 

α. Κάθε είδους εργασίες όπως εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας 

κ.λ.π. θα πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν 

εγκαταστάσεις κάθε φύσης που παραμένουν. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οικοδομές, 

οδοστρώματα, περιφράξεις, τεχνικά έργα, δίκτυα κοινωφελών οργανισμών ή κοινοτικών 

ή ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων όπως αρδευτικά φρέατα, αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα 

τροφοδοτικά ή διανομής ηλεκτρικού, νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λ.π. 

Η επιζητούμενη ιδιαίτερη προσοχή αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζημιές, ατυχήματα, 

βλάβες, δυσλειτουργίες κ.λ.π. για τις οποίες ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 

Όπου η επίβλεψη κρίνει ότι απαιτείται αντιστήριξη των παρειών της εκσκαφής του 

χάνδακα των σωληνώσεων (π.χ. λόγω κυκλοφορίας οχημάτων ή οικοδομής κοντά στο 

όρυγμα), ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει το κατάλληλο σύστημα αντιστήριξής 

τους χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

β. Οποιαδήποτε ζημία, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον 

οποίο εκτελεί αυτός το έργο ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, 

βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει 

με δαπάνες του. 

γ. Καμία αξίωση του αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες θα γίνει 

αποδεκτή. Οι τιμές του Τιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες, ανεξάρτητα από τις 

δυσκολίες κυκλοφορίας ή άλλου αιτίου, την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα ή το 



συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων (ελαφρών, μεσαίων, βαρειών) ή εκτέλεσης με τα 

χέρια. 

δ. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε μερικά τμήματα του εύρους κατάληψης 

των έργων και κοντά σ' αυτά, πιθανό να βρίσκονται στύλοι της ΔΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες 

ύδρευσης κ.λ.π. Έτσι, θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής 

των έργων που θα εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεστούν από τις αρμόδιες εταιρείες ή 

Οργανισμούς, Υπηρεσίες ή και τον ίδιο και εργασίες για τη μετατόπιση στύλων ή την 

απομάκρυνση γραμμών κ.λ.π. 

ε. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες, 

Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας κ.λπ. για την επίσπευση της απομάκρυνσης των πιο 

πάνω εμποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς 

να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσής του για καθυστερήσεις ή 

δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του από την εκτέλεση των 

παραλλήλων εργασιών απομάκρυνσης στύλων, μετατόπισης γραμμών κ.λ.π. Αντίθετα, 

αυτός οφείλει κατά την εκτέλεση των έργων να λάβει όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν 

βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιρειών. 

Σε περίπτωση που τυχόν συμβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον 

ανάδοχο. 

στ. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του να λαμβάνει όλα τα 

αναγκαία μέτρα και σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές 

ιδιοκτησίες προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές οχλήσεις σε αυτές. Θα ασφαλίσει 

επίσης το έργο έναντι οποιασδήποτε οικονομικής απαίτησης των ιδιοκτητών ή των 

ενοίκων των παρακείμενων ιδιοκτησιών. Η υποχρέωση αυτή εκτείνεται σε όλες τις 

περιοχές που εκτελούνται εργασίες. 

 

Άρθρο 17ο- Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να μη παρεμποδίσει την εκτέλεση εργασιών από την 

Υπηρεσία ή από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον κύριο του έργου σε 

εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην σύμβασή του. 

Αντίθετα, υποχρεώνεται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί 

(ικριώματα κ.λ.π.), ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μη 

παρεμβάλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους 

αναδόχους. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία ή τους 

εργολάβους των εταιρειών και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας που θα εργάζονται στην 

περιοχή ή τις παρυφές της περιοχής του έργου. 

 

 



Άρθρο 18ο- Προστασία βλάστησης - Περιβάλλοντος 

α. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα 

βλάστηση, όπως δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο 

που του διατίθεται από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων, θα είναι δε 

υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή 

βλάβης δένδρων ή θάμνων, απόθεσης υλικών, κακού χειρισμού των μηχανημάτων ή 

καταπάτησης φυτεμένων περιοχών από μηχανικά μέσα ή προσωρινά έργα εκτροπής 

κ.λ.π. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή 

αποζημιώσεων για τις παραπάνω αιτίες. 

β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την εκτέλεση των έργων, να συμμορφώνεται 

πλήρως προς την εγκύκλιο Υπ. Δ.Ε. Γ2-Δ2/0/3/192/εγκ.Α213/5-12-75 και την ισχύουσα 

Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Πριν την έναρξη της κατασκευής να ειδοποιηθούν 

εγγράφως οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες  

γ. Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, που δεν 

προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου (ή από τυχόν εγκεκριμένες από 

την Υπηρεσία τροποποιήσεις της), ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε 

ευθύνες που θα μπορούν να προκύψουν γι' αυτόν, είναι υποχρεωμένος να 

αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα ή το φυσικό περιβάλλον στην κατάσταση που 

βρισκόταν πριν από την εγκατάσταση του, με δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται 

οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας. 

δ. Γίνεται ειδική επισήμανση ότι ο ανάδοχος θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των 

χωματουργικών εργασιών, να αποφεύγει να τραυματίζει τον περιβάλλοντα χώρο με 

πρόσθετες εκσκαφές (πέρα από αυτές που προβλέπονται στη μελέτη) ή με απόρριψη 

διαφόρων προϊόντων ορυγμάτων. Οποιεσδήποτε αποθέσεις προϊόντων εκσκαφών θα 

πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να μη δημιουργούν οποιοδήποτε πρόβλημα στο 

περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρμόδιων Αρχών και της Υπηρεσίας. 

ε. Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο και στις τυχόν εγκαταστάσεις 

παραγωγής ή λήψης αδρανών υλικών σχετικά με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. 

 

Άρθρο 19ο- Ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

19.1 Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αμοιβή 

περιλαμβάνονται: 

α. Οι δαπάνες που μνημονεύονται στους Γενικούς Όρους του Τιμολογίου. 

β. Η τοποθέτηση πινακίδων με την αναγραφή της επωνυμίας του έργου κ.λ.π. 

σύμφωνα πάντα με οδηγίες της Δ/νσας Υπηρεσίας. 

γ. Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα 

χρειασθούν για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα 



σύμβαση. Οι τυχόν δαπάνες μίσθωσης χώρου, ή αγοράς των αναγκαίων εδαφικών 

λωρίδων για την κατασκευή των εργοταξιακών οδών. 

Διευκρινίζεται εδώ, ότι η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση να εξασφαλίσει 

στον Ανάδοχο καμία διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόμενη με δρόμους 

προσπέλασης, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από την 

έλλειψή τους, ο δε ανάδοχος, σε περίπτωση έλλειψής τους, είναι υποχρεωμένος να 

προσαρμόσει την τεχνολογία, τα μέσα, το πρόγραμμα κ.λ.π. στις δεδομένες τοπικές 

συνθήκες προκειμένου να εκτελεστεί η εργασία, ανεξάρτητα από τις τυχόν επιπλέον 

δαπάνες για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα του αναγνωρίσει καμία αποζημίωση. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους 

χώρους εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα 

αναγνωρίσει καμία καθυστέρηση ή τροποποίηση του προγράμματος ή καταβολή 

αποζημιώσεως που σχετίζονται με τέτοια προβλήματα, ενώ παράλληλα για τις 

αποθέσεις θεωρείται αυτονόητο ότι θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να μη 

δημιουργηθούν προβλήματα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των 

αρμοδίων Αρχών και της Επίβλεψης. 

δ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει μετά την εγκατάστασή του και 

χωρίς επιβάρυνση του κυρίου του έργου, το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας και το 

Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.). 

ε. Οι δαπάνες εκπόνησης Προγράμματος Ποιότητας Έργων, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Πρότυπο ISO 10005: 1995 η σε κάποιο άλλο από τα διεθνώς 

αποδεκτά Πρότυπα, το οποίο πρέπει να υποβάλλει εντός δύο μηνών από την 

έναρξη του έργου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 158 του ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα Σύστημα Ποιότητας 

Έργου που θα τεκμηριώνει τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας κατά τη διάρκεια 

της κατασκευής και τα προγράμματα ποιοτικού ελέγχου ανά εργασία και τμήματα 

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

Συμβατικών Τευχών και τις προδιαγραφές ISO 10005:2001. Επιπλέον στη φάση 

της υπογραφής της σύμβασης υποχρεούται να προσλάβει ειδικό έμπειρο 

διαπιστωμένο Οίκο, της αποδοχής της  Υπηρεσίας, που θα συμπράξει στην 

ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας και στους ποιοτικούς ελέγχους. 

Ο Οίκος θα είναι συνυπεύθυνος με τον ανάδοχο για την ποιότητα, επάρκεια, 

καταλληλότητα και συμβατότητα με τους  όρους των Ε.Σ..Υ, και των προδιαγραφών 

στις οποίες παραπέμπουν, των περαιωμένων κατασκευών, εξοπλισμών, και 

ενσωματωμένων υλικών. Θα πρέπει να είναι Οίκος με κύρια δραστηριότητα σε 

θέματα Ποιοτικού Ελέγχου και επαρκή εμπειρία σε θέματα παρομοίων έργων. Ο 

οίκος αυτός θα πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση, και οι αμοιβές του θα βαρύνουν 



τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν εκτιμηθεί και περιληφθεί ανοιγμένες στην 

προσφορά του. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει έγκαιρα στην επίβλεψη λεπτομερές σχέδιο 

όλων των δοκιμών και ελέγχων που αφορούν αυτοτελή τμήματα των κατασκευών- 

εξοπλισμών. Το παραπάνω σχέδιο δοκιμών και ελέγχων θα υποβάλλεται στην 

επίβλεψη για έγκριση δύο μήνες τουλάχιστον πριν από την έναρξη των αντίστοιχων 

εργασιών, παραγγελιών. Η επίβλεψη θα έχει 20 ημερολογιακές ημέρες για να 

εγκρίνει, με ή χωρίς παρατηρήσεις, το σχέδιο Δοκιμών και Ελέγχων. 

19.2  Όλες οι δαπάνες για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων του αναδόχου 

ή άλλων που προβλέπονται ρητά σε άλλα άρθρα της παρούσας, του Τιμολογίου και 

των λοιπών Όρων Δημοπράτησης, καταβάλλονται από τον ανάδοχο και θεωρούνται 

ότι έχουν ληφθεί υπόψη στις τιμές προσφοράς για την εκτέλεση του έργου. Οι 

χρόνοι για την εκπλήρωση των ειδικών υποχρεώσεων, όπως και οι απαιτούμενοι 

για τις απαντήσεις ή εγκρίσεις της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβάνονται στις κατά το 

άρθρο 7 προθεσμίες εκτέλεσης του έργου. 

19.3  Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των διατάξεων 

που απαιτούνται από το νόμο για την εφαρμογή των επιβαλλομένων μέτρων 

ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 138 του 

Ν.4412/2016. 

19.4  Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις διατάξεις της περί 

εργατών και εργασίας Νομοθεσίας, και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η 

εργασία να εκτελείται μεθοδικά, για αποφυγή άμεσων ή έμμεσων ζημιών ή 

ατυχημάτων. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για 

καταβολή αποζημίωσης για τις ανωτέρω αιτίες. 

19.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, χωρίς καμία αντίρρηση, τυχόν ημιτελείς 

εργασίες που έχουν εκτελεστεί με παλαιότερη εργολαβία ή από Δημόσιες Υπηρεσίες 

να παραλάβει και να ενσωματώσει τα υπάρχοντα επί τόπου υλικά, μηχανισμούς, 

συσκευές κ.λ.π. η προμήθεια των οποίων έχει γίνει με άλλη εργολαβία ή απ' το 

Δημόσιο κ.λ.π. Διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα αποζημιωθεί για όλες τις ανωτέρω 

εργασίες με τις τιμές μονάδας του Τιμολογίου, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση 

λόγω ειδικών δυσχερειών δυσμενών συνθηκών κ.λ.π. Επίσης θα ενσωματώσει 

κατά προτεραιότητα τα τυχόν παραδοθησομένα σ' αυτόν υλικά, συσκευές κ.λ.π. 

 

Άρθρο 20ο- Αδρανή υλικά - Δανειοθάλαμοι - Απόθεση υλικών 

20.1. Λατομεία - Ορυχεία. 

α. Για τη λήψη των απαιτούμενων, για την εκτέλεση του έργου, αδρανών υλικών λατομεί-

ου (οπωσδήποτε ασβεστολιθικής προέλευσης) ή ορυχείου κ.λ.π., η Υπηρεσία δε θα 

παραδώσει στον ανάδοχο κανένα λατομείο ή ορυχείο. 



Οι θέσεις που αναφέρονται στην μελέτη είναι ενδεικτικές για τον ανάδοχο. Η ευθύνη ε-

ξευρέσεως θέσεων εγκαταστάσεως και τρόπου οργανώσεως και λειτουργίας (τρόπος 

εκμεταλλεύσεως, έκταση και μορφή αποκαλύψεως, εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών 

κ.λ.π.) ανήκει στον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος επομένως θα φροντίσει να βρει και να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες 

πηγές αδρανών υλικών, είτε με μίσθωση, είτε με αγορά των καταλλήλων θέσεων, ή 

ακόμα με προμήθεια από τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις λατομείων. Για την 

περίπτωση αυτή η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για να απαλλοτριώσει 

εκτάσεις κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του αναδόχου. Έτσι οι τιμές 

προσφοράς του αναδόχου για την κατασκευή του έργου πρέπει να περιλαμβάνουν 

όλες τις απαιτούμενες από οποιοδήποτε λόγω πρόσθετες δαπάνες για την προμήθεια 

από ιδιωτικά ή κοινοτικά λατομεία των αργών υλικών που θα είναι αναγκαία ή για την 

μίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών και ακόμα και τις τυχόν 

επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκμετάλλευσης ορισμένων 

πηγών (και από άλλη προηγούμενη ή επόμενη εργολαβία με τις σχετικές επιβαρύνεις 

που απαιτούνται για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου) αφού παρθούν 

υπόψη όλες οι δεσμεύσεις και περιορισμοί που επιβάλλονται για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

β. Στις τιμές της προσφοράς του αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και 

συντήρησης των οδών προσπέλασης που θα απαιτηθούν και μεταφορών των υλικών 

που θα παρθούν από οποιαδήποτε πηγή. Στον ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί καμία 

αξίωση για πληρωμή άλλης αποζημίωσης, λόγω πρόσθετων τυχόν μεταφορών, ή 

δυσμενών συνθηκών μίσθωσης, αγοράς βραχωδών εμφανίσεων ή λατομείων, 

αποκάλυψης και δημιουργίας ή εκμετάλλευσης και απόδοσης τούτων κ.λ.π. γ. Ο 

ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύμφωνο προς τις 

προδιαγραφές (σκληρότητα, κοκκομετρική διαβάθμιση, πλαστικότητα κ.λ.π.) των κάθε 

είδους υλικών που μπαίνουν στις εργασίες, γιατί εξυπακούεται ότι με την υπογραφή της 

σύμβασης, ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των 

εργασιών με δόκιμα υλικά. Οποιοσδήποτε έλεγχος γίνεται από την Υπηρεσία δεν 

απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα 

αυτού. Συνεπώς, αν ορισμένες πηγές υλικών είναι, ή αποβούν ενδιάμεσα ακατάλληλες 

για την παροχή δόκιμων υλικών, πρέπει ο ανάδοχος παρακολουθώντας τούτο από 

δική του υποχρέωση, να αναζητήσει άλλες κατάλληλες πηγές. Τα παραπάνω 

αποτελούν συμβατική υποχρέωση του αναδόχου και ανάγονται στην αποκλειστική 

ευθύνη του. 

20.2. Δανειοθάλαμοι υλικών επιχωμάτων και αμμοχάλικων. 



α. Για την λήψη των απαιτούμενων για την εκτέλεση του έργου δανείων γαιών και αμμο-

χάλικων, υλικών, η Υπηρεσία δεν θα παραδώσει στον ανάδοχο κανένα δανειοθάλαμο 

ή ορυχείο. 

Οι θέσεις που αναφέρονται στη Μελέτη είναι ενδεικτικές για τον ανάδοχο. Η ευθύνη ε-

ξευρέσεως θέσεων δανειοθαλάμων υλικών επιχωμάτων ή αναχωμάτων και 

αμμοχάλικων, τρόπου οργανώσεως της  εκμεταλλεύσεως κ.λ.π., αποτελεί υποχρέωση 

του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος επομένως θα φροντίσει να βρει και χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες πηγές 

αδρανών υλικών, που βρίσκονται στην εγγύτερη απόσταση από το έργο, είτε με 

μίσθωση, είτε με αγορά των καταλλήλων θέσεων ή ακόμα με καταβολή των 

δικαιωμάτων χρήσεως λειτουργούντων κοινοτικών ή ιδιωτικών δανειοθαλάμων ή 

ορυχείων. Για την περίπτωση αυτή η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για 

να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του 

αναδόχου. Έτσι, οι τιμές προσφοράς του αναδόχου για την κατασκευή του έργου 

πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες δαπάνες από ιδιωτικούς ή κοινοτικούς 

δανειοθαλάμους ή ορυχεία των υλικών που είναι αναγκαία ή για τη μίσθωση ή αγορά 

εκτάσεων για την παραγωγή αυτών και ακόμη και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα 

απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκμετάλλευσης ορισμένων πηγών (και από άλλη 

προηγούμενη ή επόμενη εργολαβία με τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για 

την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου) αφού παρθούν υπόψη όλες οι 

δεσμεύσεις και περιορισμοί που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος. 

β. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωρίσει εγγράφως και εγκαίρως στην Επίβλεψη τις 

θέσεις λήψης δανείων και γενικότερα τις πηγές δανείων. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 

τη γνωστοποίηση ο ανάδοχος θα εκτελέσει δειγματοληψίες ελέγχου καταλληλότητας. 

Στη συνέχεια, και πάντως όχι αργότερα από 20 ημερολογιακές ημέρες από τη  

γνωστοποίηση των θέσεων, θα υποβάλλονται στην Επίβλεψη: 

- Διαγράμματα τοπογραφικά των θέσεων δανειοληψίας με εκτίμηση των κατά θέση 

ποσοτήτων που θα παρθούν. 

- Σχέδια εκσκαφής του δανειοθαλάμου, εφόσον πρόκειται είτε για δανειοθαλάμους 

από δημόσιους χώρους είτε για δανειοθαλάμους από ιδιωτικούς χώρους και 

μάλιστα σε κοίτες χειμάρρων, στα οποία να φαίνεται η ελαχιστοποίηση της 

περιβαλλοντικής όχλησης και η διασφάλιση των υδραυλικών απαιτήσεων. 

γ. Σε κάθε όμως περίπτωση και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, η Υπηρεσία, 

με σκοπό την ελαχιστοποίηση του μεταφορικού έργου, διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει 

τον ανάδοχο να ερευνήσει και άλλες θέσεις ή ακόμη και να προμηθευθεί υλικά από 

υφιστάμενους εγγύτερα δανειοθαλάμους ή ορυχεία τα οποία η Υπηρεσία κρίνει 

κατάλληλα. 



δ. Στις τιμές της προσφοράς του αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και 

συντήρησης των οδών προσπέλασης που θα απαιτηθούν. Στον ανάδοχο δεν θα 

αναγνωριστεί καμιά αξίωση για πληρωμή άλλης αποζημίωσης λόγω δυσμενών 

συνθηκών μίσθωσης ή άλλης οποιασδήποτε αιτίας. 

20.3. Απόθεση - διαχείριση υλικών 

Σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ με αριθμ. 36259/1757/Ε103 «Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 

και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της, χώμα και άλλα 

φυσικά υλικά που έχουν εκσκαφθεί κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών 

δραστηριοτήτων, εφόσον είναι βέβαιο ότι τα υλικά αυτά θα χρησιμοποιηθούν στη 

φυσική τους κατάσταση στο χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή. Για τα υπόλοιπα 

υλικά (απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις) ανεξάρτητα από τη 

μορφή τους, τον όγκο, το βάρος ή τα επιμέρους υλικά από τα οποία συντίθενται, 

καθώς και σε στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την κοπή μαρμάρων που 

προορίζονται για οικοδομικές εργασίες και περίσσεια σκυροδέματος, εφόσον δεν 

καλύπτονται από άλλες νομοθετικές πράξεις, ο ανάδοχος του έργου είναι 

υποχρεωμένος πριν την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει σύμβαση με 

εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

Παράλληλα σύμφωνα με το άρθρο 7 της ως άνω ΚΥΑ ισχύει : «β) Ως προς τα 

δημόσια έργα: 

β.1) Η διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια 

έργα: είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών 

όρων του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας, είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην σύμβαση ανάθεσης του έργου 

β.2) Η διαχείριση των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών 

υποδομών ή κτιριακών έργων που προέρχονται από δημόσια έργα: 

είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του 

έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας ,είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην σύμβαση ανάθεσης του έργου 

β.3) Ο διαχειριστής των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών 

υποδομών ή κτηριακών έργων μετά από την αποπεράτωση των εργασιών 

διαχείρισης τους οφείλει να καταθέτει, στην Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο, 

βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης, όπως προβλέπεται στην παρ. 3, (εδ. α.3) του παρόντος άρθρου. 

4. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα εδάφια α και β της παρ. 3, 

συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την κείμενη κατά περίπτωση 

σχετική νομοθεσία.» 

 



Άρθρο 21ο- Ημερολόγιο εργασιών 

Για κάθε εργολαβία, με μέριμνα του αναδόχου τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα 

διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και 

αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως: 

α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του 

εικοσιτετραώρου, 

β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το 

προσωπικό σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη, 

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

υπερημερίας του εργοδότη, 

δ) θέση και περιγραφή των εργασιών. Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν 

υπάρχει πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι, 

ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας, 

στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού, 

ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επίσης καταγράφονται τροποποιήσεις ή 

προβλήματα με τις ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό, 

η) τα προσκομιζόμενα υλικά, τις εκτελούμενες εργασίες, 

θ) τις εργαστηριακές δοκιμές, 

ι)  καθυστερήσεις,  δυσκολίες,  ατυχήματα,  ζημίες,  μη  συνήθεις συνθήκες που 

προκαλούν καθυστερήσεις, επίσης περιλαμβάνεται ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή 

επανάληψης εργασιών  

αα) τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,  

ββ) έκτακτα περιστατικά και 

γγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους 

ιδιοκτήτες,  

δδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.  

Λοιπές λεπτομέρειες για το ημερολόγιο εργασιών ορίζονται στις παραγράφους 2,3 και 4 

του άρθρου 146 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 22ο- Εργαστηριακοί έλεγχοι 

Ο ανάδοχος του έργου, ως άμεσα και κυρίως υπεύθυνος για την έντεχνη εκτέλεση 

των διαφόρων εργασιών, υποχρεούται να προβαίνει στους απαραίτητους 

εργαστηριακούς ελέγχους και εργαστηριακές δοκιμές του έργου ή τμημάτων του, όπως 

καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτελώντας προς τούτο, αντιπροσωπευτικούς 

δειγματοληπτικούς ελέγχους. Η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων που ορίζονται στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές θεωρούνται ως τα ελάχιστα. 

Όλες οι ανωτέρω δοκιμασίες θα γίνονται, κατά την κρίση της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας του Εργοδότη, σε καταλλήλως αναγνωρισμένα Εργαστήρια δοκιμών και 



Ποιοτικού ελέγχου, με μέριμνα και με δαπάνες του αναδόχου και με έγκριση της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του Εργοδότη. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, με ευθύνη και με δαπάνες του, να παρουσιάζει και να 

κοινοποιεί στην Επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία του Εργοδότη, εντός δύο (2) ημερών 

από τον έλεγχο, τα αποτελέσματα, και να υποβάλλει τα απαραίτητα πιστοποιητικά 

ποιοτικού ελέγχου και εργαστηριακών δοκιμών που πραγματοποιεί, καταλλήλως 

υπογεγραμμένα και θεωρημένα από το Εργαστήριο, που εκτέλεσε τις δοκιμασίες αυτές. 

Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία, που θα αφορά είτε σε υλικά είτε σε εργασία, 

δεν θα παρέχει στον ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας 

παράταση προθεσμίας για χρονικό διάστημα ανάλογο με αυτό που θα χρειασθεί, για να 

διαπιστωθεί ότι τα υλικά ή η εργασία είναι ή δεν είναι δόκιμα. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εκτελεί οιουσδήποτε ελέγχους ποιότητας 

κρίνει αυτή αναγκαίους και δι' ιδίων μέσων. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος παρέχει 

κάθε δυνατή διευκόλυνση προς την Υπηρεσία χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση. 

Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την 

ευθύνη, γιατί αυτός είναι ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και 

την αρτιότητα των υλικών των κατασκευών του έργου. 

Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσματα από τον ποιοτικό 

έλεγχο, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της συμβάσεως, θα κινείται η διαδικασία 

απόρριψης πλημμελών εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του 

Ν.4412/2016 και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης. 

 

Άρθρο 23ο- Μελέτες και σχέδια των έργων – Εφαρμογή των σχεδίων – 

Αντιμετώπιση ασυμφωνίας στοιχείων σχεδίων 

23.1 Για το υπό εκτέλεση έργο έχει συνταχθεί πρόσφατη μελέτη, κατασκευαστικά σχέδια 

και ο ανάδοχος μπορεί να κάνει χρήση αυτής. 

23.2 Με την υπογραφή της σύμβασης θα παραδοθούν στον ανάδοχο απ' την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση της παρούσης 

εργολαβίας στοιχεία και σχέδια που παρέχονται στον αντίστοιχο φάκελο της Μελέτης. 

23.3 Ο ανάδοχος του έργου, για να εφαρμόσει πιστά και έντεχνα τα σχέδια, οφείλει να 

προβεί στις 

κατωτέρω ενέργειες, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση: 

α.     Να προβεί στον αριθμητικό έλεγχο των διαστάσεων που αναγράφονται στα σχέδια, 

σε περίπτωση δε ασυμφωνιών ή ελλείψεων να ζητήσει έγκαιρα από τον κύριο του 

έργου την απαιτούμενη διασαφήνιση ή διόρθωση. 

β.    Να μεταφέρει τις υψομετρικές αφετηρίες από τα σημεία εξαρτήσεως μέχρι τη θέση 

εκάστου επί μέρους έργου. 



γ.   Να πασσαλώσει τους άξονες των τεχνικών έργων καθώς και τους άξονες των 

διαμήκων έργων σύμφωνα με τα στοιχεία των χαραχθέντων αξόνων, και με τις 

ενδείξεις που αναγράφονται στα σχέδια της Μελέτης, με σύγχρονη προσαρμογή των 

χαράξεων στις τοπικές συνθήκες από μικρομεταθέσεις των αξόνων κ.λ.π., να 

χωροσταθμήσει τους άξονες που πασσάλωσε, να συντάξει τις μηκοτομές του 

εδάφους, να μεταφέρει τα στοιχεία της Μελέτης (υψόμετρα πυθμένα, ορυγμάτων 

κ.λ.π.) στις ανωτέρω μηκοτομές του εδάφους, και να λάβει τυχόν συμπληρωματικά 

τοπογραφικά στοιχεία. 

δ.    Να κάνει εγκαίρως τις τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές συμπληρώσεις και 

εφαρμογές των σχεδίων των έργων εξ' αιτίας τυχόν μεταβολών των αξόνων. Τα 

αποτελέσματα των ανωτέρω εργασιών θα υποβάλλονται απ' τον ανάδοχο στην Επι-

βλέπουσα Υπηρεσία υπό μορφή σχεδίων και εκθέσεως σε τρία αντίτυπα. 

         Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία οφείλει να ελέγξει και να θεωρήσει τα ανωτέρω στοιχεία 

μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της υποβολής των, και τότε μόνο θα αρχίσει η 

εκτέλεση των εργασιών. Η ακριβής θέση των έργων θα ορισθεί από την Δ/νουσα 

Υπηρεσία επί των, ενημερωμένων με τα στοιχεία της αποτύπωσης, σχεδίων 

της μελέτης, θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Υπηρεσία και θα δοθεί 

εγγράφως στον Ανάδοχο πριν την έναρξη των εργασιών . Η προαναφερόμενη 

διαδικασία μπορεί να γίνει και τμηματικά. 

         Η Προϊσταμένη Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές 

στις θέσεις των συμβατικών εργασιών. Με δεδομένη τη φύση του έργου, η 

διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιείται τμηματικά,   για  κάθε  μία  αυτοτελή  

ομάδα  έργων  που  απαρτίζουν  τη   Σύμβαση,   βάσει  του χρονοδιαγράμματος του 

έργου.  

23.4 Τροποποιήσεις σχεδίων της Μελέτης 

         Εάν κατά την κατασκευή των έργων, λόγω ειδικών συνθηκών κατά το χρόνο 

εκτελέσεως του έργου, παραστεί ανάγκη τροποποιήσεων ή βελτιώσεων των 

εγκεκριμένων μελετών, θα καλείται ο μελετητής που τις συνέταξε προκειμένου να 

διατυπώσει τις απόψεις του. 

       Τα ίδια ως ανωτέρω θα εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια του 

έργου διαπιστωθούν μεγάλες αποκλίσεις στις ποσότητες των εργασιών της 

εγκεκριμένης μελέτης. 

        Εφόσον κριθούν αναγκαίες βελτιώσεις εγκεκριμένων μελετών αυτές θα εγκρίνονται 

με απόφαση της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 144 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 24ο- Έκδοση αναγκαίων αδειών 

24.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του κάθε 

άδειας, που προβλέπεται από τους Νόμους, διατάγματα κτλ. και που απαιτείται για 



την εκτέλεση των εργασιών του. Πριν από κάθε αίτημα του αναδόχου για την 

έκδοση άδειας θα ενημερώνεται η Επίβλεψη για την συγκατάθεσή της.  

24.2. Η επίβλεψη θα βοηθήσει με έγγραφα συνηγορίας ή με όσα λοιπά έγγραφα 

αρμοδιότητάς της τυχόν απαιτούνται. Αυτό δεν μειώνει την ευθύνη του αναδόχου, 

ανεξάρτητα με την ύπαρξη ή μη και/ ή την αποτελεσματικότητα τέτοιας βοήθειας. 

24.3   Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη των σχεδίων που απαιτούνται και την 

έγκαιρη ενέργεια, ώστε να μη προκύπτει καμία καθυστέρηση για την έναρξη της 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων.  

 

Άρθρο 25ο- Κατάληψη χώρων – Εργοτάξια 

25.1 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, μετά την εγκατάστασή του επί τόπου του έργου, να 

προβεί στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση των καταλλήλων χώρων στην άμεση 

περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδοποιώντας γι’ αυτό την 

Υπηρεσία. Οι καταλαμβανόμενοι χώροι που βρίσκονται μέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας 

του κυρίου του έργου θα πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

25.2 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει με δαπάνες του όλα τα έργα που θα 

απαιτηθούν για τη διαμόρφωση των εργοταξίων και για τις προσπελάσεις προς του 

χώρους αυτών. Επίσης υποχρεούται να μην εμποδίζει τη λειτουργία άλλων 

εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

25.3 Πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος του έργου, ο ανάδοχος 

υποχρεώνεται να το κενώσει από τα υλικά, μηχανήματα ή και τις διάφορες εγκαταστάσεις 

με δαπάνες του και να το παραδώσει στην Υπηρεσία καθαρό. 

25.4 Κάθε δαπάνη σχετική με την εξεύρεση χώρων εργοταξίων, την εγκατάσταση, τη 

διαμόρφωση προσπελάσεων και την οργάνωσή τους, βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. 

Ο ανάδοχος δε δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 

έργου λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων, ή από οποιαδήποτε άλλη 

σχετική αιτία, γιατί κατά την υποβολή της προσφοράς δηλώνεται σαφώς ότι ο ανάδοχος 

έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών. 

25.5 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων και μέχρι 

την ημέρα 

περαίωσής των να διατηρεί τον χώρο καθαρό και απαλλαγμένο από ξένα προς το έργο 

προϊόντα 

εκσκαφών ή άλλα αντικείμενα. Κάθε αξίωσή του για αποζημίωση προς απομάκρυνσή 

τους, δεν θα γίνει αποδεκτή.  

25.6 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην εξεύρεση, με δική του φροντίδα, ευθύνη και 

δαπάνες, των καταλλήλων θέσεων και εγκαταστάσεων για την αποθήκευση των κάθε 

είδους υλικών, με σκοπό τη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του 

παραγωγής υλικών και της απρόσκοπτης και εμπρόθεσμης εκτέλεσης των εργασιών. Αν 



οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζημιών σε αυτό δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη 

κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών σ' αυτές, τότε θα αποτίθενται μόνο τα υλικά 

εργασίας μιας ημέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωμα του Αναδόχου για αποζημίωση, 

λόγω πρόσθετων ή πλάγιων μεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κ.λ.π., γιατί θεωρείται ότι 

όλες αυτές περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας των εργασιών. 

 

Άρθρο 26ο- Έλεγχος προσκομιζομένων ειδών και υλικών 

26.1 Γενικά όλα τα προσκομιζόμενα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την 

ενσωμάτωσή 

τους σ' αυτό, θα πληρούν τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και γενικότερα 

των όρων 

της σύμβασης. Λοιπές λεπτομέρειες ορίζονται στο άρθρο 159 του ν. 4412/2016. 

Η ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, όπως ορίζεται στην 

παρούσα Ε.Σ.Υ., στις Τεχνικές Προδιαγραφές, και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

26.2 Προέλευση υλικών 

Για την προέλευση των έτοιμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων ο ανάδοχος 

υποχρεώνεται να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα αυτά, από τη Βιομηχανία Χωρών του 

Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και τα προϊόντα να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 

 

Άρθρο 27ο-  Μηχανήματα και μέσα 

27.1 Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες, υποχρεώνεται να 

προμηθεύσει και μεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία κ.λ.π. για 

την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου. 

 

27.2 Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή 

τα μηχανικά κ.λ.π. μέσα που προσκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη περαίωση 

των εργασιών, τότε ο ανάδοχος υποχρεώνεται, μέσα σε δεκαήμερη προθεσμία από 

γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα μηχανικό 

εξοπλισμό κ.λ.π. σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

 

Άρθρο 28ο- Αρτιότητα των κατασκευών 

α. Ο καθορισμός των οποιοδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών που 

προβλέπονται από τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, δεν απαλλάσσει τον 

ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρτια εκτέλεση 

και εμφάνιση των επί μέρους εργασιών που συνθέτουν το έργο. 



β. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται 

κάτι στα σχέδια ή τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης ή, τέλος, στις οδηγίες και εντολές της 

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

την κατασκευή και άμεμπτη εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα 

λοιπά τμήματα του έργου (εσωτερικά ή γειτονικά). 

Για την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούται ο ανάδοχος κατασκευής του έργου 

να ασφαλίζει  την κατασκευή του έργου κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένων και 

των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία (άρθρο 144 του Ν. 4412/2016). Σε ότι αφορά 

στις βλάβες του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή του οι υποχρεώσεις του αναδόχου 

ρυθμίζονται με το άρθρο 157 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 29ο- Παραλαβή υλικών με ζύγιση 

Για την παραλαβή των υλικών που γίνεται με ζύγιση, συντάσσεται τριπλότυπο 

ζύγισης και παραλαβής. Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται από τον ή τους 

αρμόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, που είναι επί τόπου της ζύγισης και τον ανάδοχο 

ή τον αντιπρόσωπό του. 

 

Άρθρο 30ο- Τρόπος επιμέτρησης εργασιών 

30.1 Οι τελικές επιμετρήσεις συντάσσονται μετά την περαίωση του έργου. 

30.2 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία 

στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. Τα επί τόπου 

επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από την επίβλεψη του άρθρου 136 και τον 

εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις διπλούν, που 

υπογράφονται από τα δύο μέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την 

περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, 

στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 

ο επιβλέπων. 

30.3 Στο τέλος κάθε μήνα ή σε άλλη χρονική περίοδο που ορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης, ο ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις 

εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε 

εργασία συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή 

των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα 

αναγκαία γι' αυτό επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία 

απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3. 

Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε 

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο είκοσι ημέρες (20) μετά το τέλος του επομένου της 



εκτελέσεώς τους μηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν με την ένδειξη «όπως 

συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη 

του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος 

ολοκληρώνεται με την εγκριτική απόφαση της τελευταίας. 

 

30.4 Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 151 του  Ν.4412/2016  

 

Άρθρο 31ο- Πιστοποιήσεις - Λογαριασμοί - Τρόπος πληρωμής 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται τη λήψη έντοκης προκαταβολής. 

Η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με βάση τις 

πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του 

χρονοδιαγράμματος εργασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 2 

και 9 έως 13 του άρθρου 152 του ν. 4412/2016. Οι πιστοποιήσεις και λογαριασμοί για τις 

εργασίες που θα εκτελεστούν θα συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 

παραγράφων 3 έως 8 του άρθρου 152 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 32ο- Αναθεώρηση τιμών 

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων εφαρμόζονται οι διατάξεις 

που ισχύουν την ημέρα που θα γίνει η δημοπρασία. Λεπτομέρειες για τις αναθεωρήσεις 

ορίζονται στο άρθρο 153 του Ν.  4412/2016, όπως ισχύει. 

 

Άρθρο 33ο- Γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. αναδόχου 

Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κ.λ.π. είναι 

δεκαοκτώ στα εκατό (18%) της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται με βάση τις τιμές 

του Συμβατικού Τιμολογίου και των Νέων τιμών. Η δαπάνη για το Φ.Π.Α. βαρύνει τον 

κύριο του έργου. 

 

Άρθρο 34ο- Φωτογραφίες και έγχρωμες διαφάνειες του έργου (slides) 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτυπώσει έγχρωμες φωτογραφίες των 

στοιχείων του έργου, κατά τα διάφορα στάδια κατασκευής του, καθώς και στην τελική 

μορφή του, όπως το έργο θα κατασκευασθεί τελικά. 

 

Άρθρο 35ο- Σύνταξη μητρώου του έργου 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντάξει το μητρώο του νέου έργου σύμφωνα 

με τις εντολές και τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Το μητρώο συντάσσεται και 

υποβάλλεται στην Δ/νουσα Υπηρεσία μαζί με την τελική επιμέτρηση. Η δαπάνη για την 

σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνει τον ανάδοχο και περιλαμβάνεται στα Γενικά 

του Έξοδα. 



 

ΑΡΘΡΟ 36ο-  Διεύθυνση του έργου από τον ανάδοχο 

Πέρα από όσα αναφέρονται στο άρθρο 139 του Ν.4412/2016 σχετικά με το 

προσωπικό ισχύουν τα κάτωθι: 

Ο ανάδοχος, δηλώνει εγγράφως για την παραλαβή των εγγράφων εξουσιοδοτημένο προς 

τούτο πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από 

τη διευθύνουσα υπηρεσία.Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του 

εξουσιοδοτούμενου προσώπου ότι αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του. Κάθε 

κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του 

προσώπου αυτού είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω 

διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου προσώπου από τη 

διευθύνουσα υπηρεσία. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την 

αντικατάστασή του, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά 

από την 

έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 

(παράγραφος 3 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016). 

 

Άρθρο 37ο- Επίβλεψη 

1. Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το 

προσωπικό Επίβλεψης του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την 

είσοδο στον επιβλέποντα και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου 

υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα εργοτάξια, λατομεία, αποθήκες, εργοστάσια κ.λ.π. Το 

ίδιο ισχύει και για όποιον άλλον, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. 

2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της 

Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Το 

ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από οποιαδήποτε 

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

Νόμους, Διατάξεις, κ.λ.π., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του 

και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης Δημοπρασίας, της 

παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τεχνικής Περιγραφής και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης. 

3. Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας 

Επίβλεψης, στην άσκηση των ελέγχων κ.λ.π. 

     Λοιπές λεπτομέρειες για τη διοίκηση και επίβλεψη του έργου ορίζονται στο άρθρο 136 

του Ν.4412/2016. 

 

 

 



Άρθρο 38ο- Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 

 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 οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών 

ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου (άρθρο 138 του Ν. 4412/2016). 

1. 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.) ΥΠΕΧΩΔΕ : 

ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/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 : Ν.4412/2016 (αρ. 144). 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. 

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). 

(* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι 

του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις 

των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.) 

2. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 1, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί 

τα 

ακόλουθα : 

2.1 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 : ΠΔ 305/96 (αρ 3 



παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 

12 του ΠΔ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα 

της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 

(αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε 

στο Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

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). 

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 

: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η 

οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ305/96 (αρ. 

3 παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη 

διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Α-

σφάλειας 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 ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και 

στις ΥΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του(τ.) 

ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.4412/2016. 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 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.Δ.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-

32012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 

παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η 

οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016 αρ. (170 και 172). 

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 : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) 

και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 

περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 

2.2 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 : 

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 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). 

 

2.3 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 ΠΔ 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 Δ/νσεις, 

Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες 

μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/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 

: ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με 

αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

 



2. 4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 

εργασιών στο εργοτάξιο. 

2.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

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 : 

ΠΔ 105/95, ΠΔ 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 : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 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 : ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 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. : ΠΔ 1073/81 

(αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 810), 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) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 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.Δ. 

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.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

2.4.2 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. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: 



«Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «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 : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ 

και αρ.12,παραρτ.^μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 

εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων 

στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 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 : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της 

οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) 

προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 3641), 

ΠΔ 82/10. 

 

2.4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά 

στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 

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 ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 

395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), 

ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.^ μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ 

αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 



β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.^, μέρος Β', τμήμα ΙΙ, 

παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 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 ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος 

Β', τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1 .γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. Μ,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 ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 

και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης 

και αντίστοιχο  βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 

15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

 

3.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 : 

 

3.1 Κατεδαφίσεις : 

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 

31245/93, Ν.2168/93, ΠΔ 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, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.^ μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ 

3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α.Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 

2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

 

3.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 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, ΠΔ 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, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, 

παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ). 

 

3.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε 

ύψος, 

Εργασίες σε στέγες. 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, 

ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.^ μέρος Α 

παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

 

3.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

 

3.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, 

δεξαμενές,κλπ.) 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 πα-

ραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 

 

3.6 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, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 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, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 

305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 

 

3.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 

Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ 

με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 

1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 

(αρ.12, παραρτ.^ μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

 

3. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που 

περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

Α^ ΝΟΜΟΙ       

Ν. 495/75 ΦΕΚ 337W76 Π. Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1396/83 ΟΕΚ 126W83 Π. Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1430/34 ΦΕΚ 49/Α/84 Π. Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

Ν. 2158/93 ΦΕΚ 147/Α/93 Π. Δ. 105^95 ΦΕΚ 67/Α/95 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Π. Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 Π. Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 Π. Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Π. Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 Π. Δ. 155/04 ΦΓΚ 121/Α/04 

    Π. Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

    Π. Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/Οβ 

Β . ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ     

    Π. Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Π Δ 413/77 ΦΕΚ 128/Α/7 7     

    Π. Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Π Δ 95/78 ΦΕΚ 20/Α/7 3     

    Π. Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Π. Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78     

    Π. Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

Π. Δ. 778/80 ΦΕΚ 19 3/Α/80     

Π. Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/Α/81 Γ. 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Π. Λ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Π. Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥ

Α 

3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

Π. Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥ

Α 

3243/1113/9

1 

ΦΕΚ 138/Β/91 

Π. Δ. 85/91 ΦΕΚ 38W91 ΚΥΑαροικ 

Β4373/1205/93 

ΦΕΚ 1S7/B/93 

Π Δ 499/91 ΦΕΚ 1S0/A/91 ΚΥ

Α 

16440/φ. 

10.4/445/93 

ΦΕΚ 765/Β/93 



 
 



Άρθρο 39ο: Ισχύουσες αναλύσεις τιμών και αντίστοιχα Περιγραφικά Τιμολόγια. 

α. Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας θα χρησιμοποιούνται τα νέα 

εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιμολόγια του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, 

όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημέρα δημοπράτησης του έργου. 

β. Για την αναθεώρηση τιμών ισχύουν για κάθε άρθρο του Τιμολογίου τα στον Προϋπολογισμό 

αναγραφόμενα αντίστοιχα άρθρα εγκεκριμένων Αναλύσεων Τιμών, όπου η σύντμηση ΥΔΡ 

δηλώνει την Ανάλυση Τιμών Υδραυλικών Έργων, η σύντμηση ΟΔΟ σημαίνει την Ανάλυση Τιμών 

και Περιγραφικό Τιμολόγιο Έργων Οδοποιίας, η σύντμηση ΟΙΚ σημαίνει την ανάλυση τιμών 

έργων οικοδομικών και η σύντμηση ΗΛΜ την Ανάλυση Τιμών Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων. 

Κατά τα λοιπά ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει. 

 

Άρθρο 40ο: Υπερημερία κυρίου του έργου 

Ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

Άρθρο 41ο: Επείγουσες και απρόβλεπτες εργασίες και τροποποιήσεις 

σύμβασης Ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 155 & 156 του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει.  

 

Άρθρο 42ο: Έκπτωση αναδόχου, διάλυση σύμβασης, υποκατάσταση 

Ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 160 έως 164 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, 

στο βαθμό που δεν αναφέρονται στη διακήρυξη. 

 

Άρθρο 43ο: Υπεργολαβία - πτώχευση 

Ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 165 έως 167 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.  

 

Άρθρο 44ο: Ασφαλίσεις  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει σε μια ασφαλιστική εταιρεία το έργο, 

αναγνωρισμένη από το κράτος. Σε καμιά περίπτωση ο κύριος του έργου δεν επιβαρύνεται με 

αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου ή για ζημιές προς τρίτους που 

προκαλούνται από το προσωπικό ή τα μηχανήματα του αναδόχου. 

 

1.- Γενικοί Όροι Ασφάλισης 

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

γενικοί όροι: 

Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κ.λπ. των Ασφαλιστηρίων. Οι 

παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις απαλλαγές 

κ.λπ., υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της Υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις του, αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των 

ασφαλίστρων, η Υπηρεσία δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του αναδόχου, τα 

απαιτούμενα ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει το ποσό των ασφαλίστρων, καθώς και να 



καταβάλλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του αναδόχου και να παρακρατήσει 

τα αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω. 

Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία , παραλείψει ή αρνηθεί να καταβάλλει αποζημίωση 

για οποιαδήποτε ζημιά , ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη 

εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κ.λπ.,  

2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 

Στα ασφαλιστήρια Συμβόλαια που θα καταρτίσει ο Ανάδοχος με τις Ασφαλιστικές Εταιρείες θα 

περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

1.Θα πρέπει να αναφέρονται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Ανάδοχος" περιλαμβάνεται και το 

πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον 

Ανάδοχο για το υπόψη έργο, καθώς επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του 

Αναδόχου.  

2.Η Υπηρεσία θα είναι συνασφαλισμένη. 

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

γραπτή με συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση της 

Ασφαλιστικής Εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία. 

4.Ο Ανάδοχος προκειμένου να εξασφαλιστεί η Υπηρεσία για τις απαιτήσεις της απ' αυτόν σε 

σχέση με τα ποσά που έχει καταβάλλει υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να 

συμπεριλάβουν τόσο στο Κατά παντός κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου Ασφαλιστήρια που 

καλύπτουν το ίδιο το Έργο τον εξής Ειδικό Όρο : 

Σε περίπτωση μερική ή ολική καταστροφή ή βλάβης του Έργου : 

α) Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρεία να καταβάλλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κ.λπ. 

αποζημίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση 

της Υπηρεσίας. 

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

απαίτηση του Αναδόχου απ' αυτή για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία 

αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις , και η Ασφαλιστική Εταιρεία αποδέχεται από τώρα και 

υποχρεώνεται να καταβάλλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία μετά από αίτηση της. Η 

εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατά κανένα τρόπο τον 

απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση που έχει 

συνάψει με την Υπηρεσία. 

3. Ειδικότερο περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 

Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται 

κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις : 

 

1.-    Ασφάλιση ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

1.1 Ειδικοί όροι 

Το ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο με την έναρξη 

των εργασιών, και το αργότερο εντός 10 Η.Η από την υπογραφή της Σύμβασης στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης φυλάσσονται στην 

Υπηρεσία. 

1.2. Αντικείμενα ασφάλισης 



Η συνολική αξία του έργου συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωμάτων της σύμβασης, 

αναθεωρήσεων ή και αναπροσαρμογών της αρχικής σύμβασης και θα παρέχεται για 

οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή καταστροφή μερική ή ολική, από οποιδήποτε λόγομε εξαίρεση 

τους κινδύνους που συνήθως εξαιρούνται. 

Οι μόνιμες και μη , καθώς και οι προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου καθώς και ο 

εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο. 

Τα υλικά που θα χορηγηθούν από την υπηρεσία για να ενσωματωθούν στο έργο. 

1.3. Διάρκεια ασφάλισης 

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

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

ημερομηνία της Εναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισμού).Από την 

ημερομηνία αυτή αρχίζει η εκτεταμένη κάλυψη της περιόδου συντήρησης η οποία λήγει την 

ημερομηνία που θεωρείται ότι συντελείται η Προσωρινή Παραλαβή. 

2.Ασφάλιση ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ από Τυχαία Περιστατικά και 

Ανωτέρα Βία.  

2.1     Ειδικοί Οροι 

Το ή τα Ασφαλιστήρια που θα εκδοθούν θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο, δεκαπέντε (15) 

ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (για 

έργα αρχιτεκτονικά και Πολ. Μηχ.), ή την προβλεπόμενη ημερομηνία της έναρξης της Εμπορικής 

Λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισμού) στη Δ/νουσα Υπηρεσία. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής να υποβάλλει στην 

Δ/νουσα Υπηρεσία δύο (2) μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία της βεβαιωμένης 

περάτωσης των εργασιών (για έργα Αρχ. Μηχ. και Πολ. Μηχ.), ή την ημερομηνία έναρξης της 

Εμπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισμού). Βεβαιώσεις Ασφάλισης (ΟΟΝ/ΕΚ ΝΟΤΕΞ3), 

για τις ασφαλίσεις που θα συνομολογηθούν αργότερα και θα καλύπτουν το Έργο για κινδύνους 

από Ανωτέρα Βία και Τυχαία Περιστατικά μαζί με την απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής 

των ασφαλίστρων. 

Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης φυλάσσονται στη Υπηρεσία. 

2.2 Αντικείμενο ασφάλισης 

Η συνολική αξία του έργου έναντι κινδύνων από ανωτέρω βία και τυχαία περιστατικά. 

2.3 Διάρκεια ασφάλισης 

Από την ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών μέχρι την ημερομηνία που 

θεωρείται ότι συντελείται η προσωρινή παραλαβή. 

3.-   Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου Έναντι Τρίτων 

3.1 Ειδικοί όροι 

Το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο με την 

έναρξη των εργασιών και το αργότερο εντός 10 Η.Η από την υπογραφή της Σύμβασης στη 

Δ/νουσα Υπηρεσία. Τα Ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, που τυχόν απαιτούνται για 

την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης απ' αυτόν των εργασιών 

κατασκευής, συντήρησης, επισκευής ή άλλης εργασίας σχετικής και μέσα στα πλαίσια των 

συμβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα πέντε (5) ημέρες 

πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης κ.λπ. 

Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης φυλάσσονται στην Υπηρεσία. 

3.2 Αντικείμενο Ασφάλισης 



Η Υπηρεσία, το προσωπικό και οι συνεργάτες της θεωρούνται τρίτα πρόσωπα σύμφωνα με τους 

όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρωμένης ευθύνης έναντι αλλήλων. 

Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του 

Αναδόχου ή της Υπηρεσίας και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά 

οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο 

Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν 

κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που 

αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος αγωγής κατά της Υπηρεσίας, των 

συμβούλων των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η 

ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών. 

Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη της Υπηρεσίας . 

3.3 Όρια αποζημίωσης 

Θα πρέπει να είναι για σωματικές βλάβες ή θάνατο τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και αξιώσεων 

για ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής ευθύνης) κατ' άτομα και ατύχημα 45.000 €, για 

σωματικές βλάβες ή και θάνατο τρίτων για κάθε ομαδικό ατύχημα ανεξαρτήτως του αριθμού των 

παθόντων 150.000 €, για υλικές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα ή και ζώα τρίτων συνέπεια 

ζημιογόνου γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθμού των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων εξ'αυτού ως και 

ζημιωθέντων αντικειμένων 45.000 €. 

Τέλος ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 300.000 €. 

Τα παραπάνω ποσά μπορεί να διαφοροποιούνται κατά περίπτωση και μετά από εντολή της 

Δ/νουσας το έργο Υπηρεσίας. 

Σε ένα ενιαίο Ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ και ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ 

ΤΡΙΤΩΝ τα όρια αποζημιώσεως για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση θα πρέπει να είναι 

τα τριπλάσια από τα παραπάνω όρια κατά περίπτωση. 

3.4 Διάρκεια ασφάλισης 

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

λήγει την ημερομηνία της αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής. Μετά την αποπεράτωση 

των εργασιών κατασκευής εάν προκύψει θέμα επισκευής, συντήρησης ή άλλης ρύθμισης 

σχετικής με το Έργο, η οποία εμπίπτει στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του 

Αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από δικά του συνεργεία, τότε θα πρέπει να 

φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων με τους 

ίδιους όρους κ.λπ., όπως και στην αρχική του ασφάλιση και με διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για 

την αποπεράτωση των εργασιών επισκευής, συντήρησης κ.λπ.  

4.-    Ασφάλιση ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

4.1 Ειδικοί όροι 

Το σχετικό Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται στη Δ./νουσα Υπηρεσία (15) ημέρες πριν από την 

έναρξη μεταφορών και θα φυλάσσεται στην Υπηρεσία. 

4.2 Αντικείμενο Ασφάλισης 

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

προέλευσή τους καθώς και των υλικών ιδιοκτησίας της υπηρεσίας που θα μεταφέρονται με 

ευθύνη του αναδόχου για τους μεταφορικούς κινδύνους. Τα υλικά αυτά θα ασφαλίζονται κατά 

ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. 



4.3 Διάρκεια Ασφάλισης 

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

οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος ή και του εξωτερικού μέχρι την εκφόρτωσή τους στον τόπο του 

έργου.  

5.-    Ασφάλιση ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ κ.λπ. 

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

αυτοκινούμενα οχήματα (Ν. 489/76). 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζημιές κ.λπ. που θα 

προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα έργου κ.λπ., που θα χρησιμοποιηθούν απ' 

αυτόν για τις ανάγκες του έργου, είτε ανήκουν σε αυτόν, είτε σε τρίτους, είτε στο προσωπικό του 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν. 489/76) και για ποσά κάλυψης 

αυτά που προβλέπονται εκάστοτε από την ισχύουσα Νομοθεσία. Στα σχετικά Ασφαλιστήρια 

πρέπει να περιλαμβάνονται και τα εξής: 

Υπεύθυνος για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος ο 

οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στη Δ/νουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθούν. Η 

Υπηρεσία δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο, έξοδο και οποιαδήποτε μετακίνηση του 

αντίστοιχου οχήματος στην περιοχή του έργου. 

5.2 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λπ. από τη χρήση τους σαν Εργαλεία. Με 

την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζημιές, ατυχήματα κλπ. 

που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα έργου κ.λπ. που θα 

χρησιμοποιηθούν από αυτόν σαν εργαλεία για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής έργου. 

Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζημίωσης, οι όροι και προϋποθέσεις κ.λπ. είναι οι αυτοί 

που ισχύουν στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων. Εξαιρείται ο όρος : Η Υπηρεσία 

είναι συνασφαλισμένη. 

6. -  Ασφάλιση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσεις : 

6.1 Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας, τόσο για το ημεδαπό αλλά και 

για το αλλοδαπό προσωπικό του. 

6.2 Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συμβούλους ή συνεργάτες του, 

έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων σε ασφαλιστικό φορέα της επιλογής του και 

εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύμβουλοι του αναδόχου για τους οποίους έχουν γίνει 

οι ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι οποίες ισχύουν για την εδώ παραμονή τους και δεν 

αντιβαίνουν την Ελληνική Νομοθεσία. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι οι σύμβουλοι είναι ασφαλισμένοι 

έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων. 

7.- Ασφάλιση ΥΛΙΚΩΝ της Υπηρεσίας που χορηγούνται στον Ανάδοχο 

7.1    Αντικείμενο Ασφάλισης 

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

εργαλεία, μηχανήματα, εφόδια και παρεμφερή είδη που χορηγεί η Υπηρεσία στον Ανάδοχο για 

την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης. 



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

Υπηρεσία, στον Ανάδοχο για την ενσωμάτωση τους στα έργα. 

Λοιπές λεπτομέρειες για τις υποχρεώσεις και δικαιώματα του αναδόχου ρυθμίζονται από 

το Ν.4412/2016. 

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ,  27 - 01 – 2021 
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Άρθρο 1
ο - 

Αντικείμενο 
Το τεύχος αυτής της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους γενικούς και 
διευκρινιστικούς όρους που, σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων τευχών 
δημοπράτησης και στοιχείων της μελέτης, σύμφωνα με τους οποίους θα κατασκευαστεί το έργο 
΄΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ τ.ΟΕΚ  «ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ   Ι»΄΄ 
από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, ή θα επιλεγεί.  
 

Άρθρο 2
ο
 - Ισχύουσες διατάξεις 

 Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις : 
α)  Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
β)  Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
γ)    Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
δ)  Όλων των Π.Δ. διατάξεων και εγκυκλίων του Υπουργείου Υποδομών, Υπουργείου 
Εσωτερικών και όλων των αρμοδίων οργάνων, που αναφέρονται στην κατασκευή δημοσίων 
έργων, στις εργοληπτικές επιχειρήσεις, στα μέτρα ασφαλείας έργων και εργαζομένων, στην 
ποιότητα κατασκευής των δημοσίων έργων και όποια άλλη σχετική διάταξη που δεν αναφέρεται 
ρητώς όπως ισχύουν κατά την ημέρα της Δημοπρασίας. 
 

Άρθρο 3
ο
 - Σειρά ισχύος συμβατικών τευχών μελέτης 

Ορίζονται στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας και είναι οι εξής: 
1. Το συμφωνητικό. 
2. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
6. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 



7. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ. 
8. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
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 των έργων, όπως αυτό τελικά θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 4
ο
 - Ενημέρωση όσων μετέχουν σε δημοπρασία επί της μελέτης του έργου και 

τοπικών συνθηκών εκτελέσεως του 
4.1 Η συμμετοχή στη δημοπρασία με υποβολή προσφοράς, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο, ότι οι 
διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθέτηση του έργου, και 
έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ότι 
αφορά: 
α. Τα κάθε φύσεως πηγές υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως προϊόντων 
εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών. 
β. Τη δυνατότητα εξασφαλίσεως επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, νερού, 
ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπελάσεως. 
γ. Τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις διάφορες διακυμάνσεις της 
στάθμης των υπόγειων υδάτων, των υδάτων των ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιας ή παρόμοιες 
φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων. 
δ. Τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των 
κατάλληλων και εκμεταλλεύσιμων υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, το είδος και τα μέσα 
(μηχανήματα, υλικά, υπηρεσίες) που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση 
των εργασιών. 
ε. Τη δυνατότητα έγκαιρης προμήθειας από το εξωτερικό των μηχανημάτων και υλικών που 
τυχόν απαιτούνται. 
στ. Οποιαδήποτε άλλα θέματα που κατά οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις 
εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 
4.2 Παράλειψη του διαγωνιζόμενου να επισκεφτεί τον τόπο του έργου και να κατατοπιστεί σε όλα 
τα παραπάνω σχετικά με την εκτέλεση του έργου στο οποίο αναφέρεται αυτή η σύμβαση, με 
κανένα τρόπο δεν μπορεί να παρουσιαστεί σαν δικαιολογία για οποιαδήποτε παρερμηνεία των 
όρων και απαιτήσεων που περιλαμβάνονται σ' αυτή, ούτε τον απαλλάσσει από την ευθύνη για 
πλήρη συμμόρφωσή του στις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 

Άρθρο 5
ο
 - Δήλωση Έδρας Αναδόχου  

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 135 του Ν.4412/2016, κατά την υπογραφή του 
συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη 
εκκαθάριση της εργολαβικής σύμβασης κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται 
υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα υπηρεσία. Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση 
που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα 
αποτελέσματά της. 
Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως για την παραλαβή των 
εγγράφων εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας 
υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου 
συνοδεύεται από δήλωση και του εξουσιοδοτούμενου προσώπου ότι αποδέχεται τον γενόμενο 
διορισμό του. Κάθε κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. 
Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω 
διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου προσώπου από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την 
αντικατάστασή του, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από 
την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι 



υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (άρθρο 135 
Ν. 4412/2016). 

 

Άρθρο 6
ο
 - Διεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο 

Σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4412/2016, η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του 
αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα 
προσόντα και είναι αποδεκτοί από την διευθύνουσα υπηρεσία. 
Η επί του τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του αναδόχου 
είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του κατασκευαζόμενου έργου. Η 
ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε έργο καθορίζεται με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, στη διακήρυξη. 
Προκειμένου για έργα προϋπολογισμού πάνω από τρία εκατομμύρια (3.000.000,00) ευρώ, η 
αναλογία αυτή καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3) τεχνικούς ανάλογων προσόντων και πείρας, 
από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον πρέπει να είναι διπλωματούχος ανώτατου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και ένας (1) τουλάχιστον πτυχιούχος ανωτάτου τεχνολογικού εκπαιδευτικού 
ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.). Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται 
προσκόμιση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην 
οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων. Η παράβαση των διατάξεων 
του άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για τον οικονομικό φορέα, τα στελέχη και τους 
υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών και Δικτύων μπορεί να καθορίζεται ή και να αναπροσαρμόζεται ο 
αριθμός των τεχνικών επί τόπου των έργων, ανάλογα με τον προϋπολογισμό και τη φύση του 
εκτελούμενου έργου.  

 

Άρθρο 7
ο
 - Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 

Σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν.4412/2016, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από 
την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, 
συντάσσει και υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το χρονοδιάγραμμα και μπορεί 
να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως αναφορικά με την κατασκευαστική 
αλληλουχία, την κατασκευασιμότητα της μεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήμων 
της σύμβασης και με τις δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων. Το εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο 
πάνω προθεσμία ή αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η Διευθύνουσα Υπηρεσία 
διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 
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 των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται 
την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης 
του αναδόχου και για τα αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4412/2016. 
Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου. Το 
χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου η οποία καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης 
και πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το 
χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω 
χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό 
διάγραμμα και σχετική έκθεση. Σε έργα προϋπολογισμού άνω του ενός εκατομμυρίου 
(1.000.000) ευρώ είναι υποχρεωτική η σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων με τη μέθοδο της 
δικτυωτής ανάλυσης. Σε έργα μικρότερου προϋπολογισμού μπορεί να προβλέπεται η σύνταξη 
τευχών ή διαγραμμάτων με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης στα έγγραφα της σύμβασης. 
O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε ένα (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.  
 

Άρθρο 8
ο
 - Ημερολόγιο προόδου των εκτελουμένων επί μέρους εργασιών 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 146 του Ν.4412/2016, για κάθε εργολαβία, με μέριμνα του αναδόχου 
τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Το ημερολόγιο 
συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως: 
α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, β) 
αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το 
προσωπικό σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη, 
γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, καθώς και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω 
υπερημερίας του εργοδότη, 
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών . Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει 
πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι, 
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας, 
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού, 
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επίσης καταγράφονται τροποποιήσεις ή προβλήματα 
με τις ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό, 
η) τα προσκομιζόμενα υλικά, τις εκτελούμενες εργασίες, 
θ) τις εργαστηριακές δοκιμές, 
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν 
καθυστερήσεις, επίσης περιλαμβάνεται ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης 
εργασιών 
αα) τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,  
ββ) έκτακτα περιστατικά και 
γγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες, 
δδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 
Το ημερολόγιο τηρείται με μέριμνα του αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και από 
εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης όταν αυτό παρίσταται στο εργοτάξιο. Το ένα αποκοπτόμενο 
φύλλο περιέρχεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός επτά (7) ημερών, με μέριμνα του 
εντεταλμένου οργάνου της επίβλεψης, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι 
εγγραφές στο ημερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη 
δύναμη απασχολούμενου προσωπικού και μηχανημάτων και γενικά για την παροχή εικόνας 
προόδου του έργου. 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο 
συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο 
ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί 
αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή 
καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες, καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής 
οπτικών μέσων. Σε μεγάλα έργα, για κάθε εργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική ενότητα θα πρέπει 
να τηρούνται χωριστές ημερήσιες αναφορές προόδου ή ημερολόγιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα συμβατικά τεύχη. Στις περιπτώσεις μικρών έργων μπορεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία να ορίσει 
την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλο συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδομάδα ή 
άλλο χρονικό διάστημα ή και τη μη τήρηση ημερολογίου. 
Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση ημερολογίου, 
επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των εκατό (100), ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ, για κάθε ημέρα 
παράλειψης, αναλόγως με το ύψος της συμβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα 
επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταμένου 
της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης.  

 

 

 



 

Άρθρο 9
ο
 - Τιμολόγιο εργασιών 

9.1 Οι καθοριζόμενες από το Τιμολόγιο της σύμβασης τιμές μονάδος εργασιών 
αναφέρονται σε εργασίες που έχουν πλήρως περαιωθεί, ανταποκρίνονται απολύτως 
στους όρους της σύμβασης και έχουν επιμετρηθεί όπως καθορίζεται απ' αυτή (στις 
σχετικές προδιαγραφές κλπ). Για πιστοποιούμενες ημιτελείς εργασίες, στον αντίστοιχο 
λογαριασμό του Αναδόχου θα εφαρμόζονται τιμές μονάδος μικρότερες των τιμών του 
τιμολογίου, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος των εργασιών που υπολείπονται για τη 
συμπλήρωση επί μέρους εργασιών των οικείων κονδυλίων όπως προβλέπεται στη 
σύμβαση. 

9.2 Οι τιμές μονάδος του τιμολογίου της σύμβασης αποτελούν συμβατικώς πλήρη 
αποζημίωση του αναδόχου για την περιγραφόμενη εργασία και καλύπτουν όλες τις 
δαπάνες του, άμεσες και έμμεσες, με μόνη εξαίρεση τις κείμενες διατάξεις για 
αναθεώρηση τιμών, ανεξάρτητα από το κόστος που πραγματοποιήθηκε για την 
κατασκευή της, τον τρόπο και συνθήκες που εκτελέσθηκε (δια μηχανικών μέσων η δια 
χειρός κλπ), την εκτελεσθείσα ποσότητα κλπ. 

9.3 Η ανάλυση τιμών που τυχόν συνοδεύει το τιμολόγιο και ο τρόπος εκτέλεσης της 
εργασίας που περιγράφεται στην ανάλυση, οι αποδόσεις του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, το είδος και οι αποδόσεις του μηχανικού εξοπλισμού, οι ποσότητες 
των υλικών και εφοδίων κλπ, είναι στοιχεία ενδεικτικά και όχι καθοριστικά της 
εργασίας του τιμολογίου που αφορούν. 

9.4 Οι τιμές μονάδος του τιμολογίου περιλαμβάνουν κάθε απαιτούμενη δαπάνη ή 

επιβάρυνση για την έντεχνη και όπως καθορίζεται από τη σύμβαση εκτέλεσης της 
εργασίας, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς μνημονεύονται οι κάτωθι επί μέρους 
δαπάνες. 

α) Οι κάθε φύσεως δαπάνες, οι συναφείς με το εργατοτεχνικό προσωπικό εκτελέσεως του έργου 
δηλ. η καθαυτό αμοιβή του με τις επαυξήσεις για νυκτερινή, υπερωριακή η επικίνδυνη εργασία 
κλπ, όλες οι επιβαρύνσεις για κύρια ασφάλιση και τις, σύμφωνα με το νόμο, υποχρεωτικές 
ασφαλίσεις και κλαδικά ταμεία, οι δαπάνες για τη μεταφορά και επαναφορά του εργατοτεχνικού 
προσωπικού του έργου από τον τόπο διαμονής του στα εργοτάξια ή την κατασκευή καταλυμάτων 
στεγάσεώς τους μετά των συναφών εγκαταστάσεων για στοιχειώδη διαβίωση (φωτισμό, 
ύδρευση, θέρμανση) κλπ. 
β) Οι κάθε φύσεως δαπάνες για την παραγωγή ή προμήθεια από το εμπόριο των υλικών και 
εφοδίων που χρειάζονται για την εκτέλεση του έργου με τις δαπάνες φορτοεκφορτώσεων και 
μεταφορών, κυρίων και ενδιάμεσων, μέχρι τον τόπο της χρησιμοποιήσεώς τους, δηλαδή οι 
δαπάνες για την ίδρυση και λειτουργία εργοταξίων, λατομείων και ορυχείων, αποθηκών ή χώρων 
εναποθέσεως υλικών μετά της διαμορφώσεως αυτών, μονάδων παραγωγής σκυροδεμάτων ή 
προκατασκευασμένων στοιχείων ή τεχνικών ογκολίθων κλπ, ή δημιουργία συνεργείων 
συντηρήσεως μηχανικού εξοπλισμού, ξυλουργείων, μηχανουργείων κλπ και οι δαπάνες δια την 
αποζημίωση των ιδιοκτητών των γηπέδων όπου θα εγκατασταθούν αυτά.  
γ) Οι δαπάνες για την προμήθεια ή μίσθωση, μεταφορά στον τόπο του έργου, λειτουργία, 
συντήρηση και επισκευή του αναγκαίου μηχανικού εξοπλισμού για την εκτέλεση του έργου.  
δ) Οι δαπάνες για τον εργαστηριακό έλεγχο των παραγομένων ή προμηθευόμενων από τον 
ανάδοχο υλικών και εφοδίων και (εφόσον καθορίζεται στη σύμβαση) οι δαπάνες για την ίδρυση 
και λειτουργία, κοντά στο έργο, εργαστήριο δοκιμασίας υλικών και εφοδίων. Επίσης οι δαπάνες 
εργαστηριακών ελέγχων του κατασκευαζόμενου έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την 
ημέρα της δημοπρασίας εγκυκλίους. 
ε) Οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών προσπελάσεως προς τους χώρους π.χ. 
αποθέσεων προϊόντων εκσκαφών. 
στ) Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι της οριστικής παραλαβής του, σύμφωνα με όσα 
καθορίζονται στο άρθρο 25 της παρούσης. 
 

 



Άρθρο 10
ο
 - Γενικά έξοδα και όφελος του Αναδόχου 
Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου, τόσο της υπηρεσίας όσο και της 
προσφοράς, περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και 
όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
συμπεριλαμβάνεται ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, που ορίζεται σε 
δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης στο οποίο 
συμπεριλαμβάνεται η με αρ.πρωτ. 8371/ 27.7.2016 συμφωνία μεταξύ Εργοληπτικών 
Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν μελλοντικές συμφωνίες. Στα 
γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου, για τα οποία αυτός αμείβεται σύμφωνα με το 
νόμο περιλαμβάνονται αφ' ενός όλες οι δαπάνες, άμεσες ή έμμεσες και επιβαρύνσεις 
του αναδόχου για τις οποίες αυτός δεν αποζημιώνεται με τις τιμές του τιμολογίου της 
σύμβασης και οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη σύμβαση και αφ' ετέρου το κέρδος του. 
 Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι κάτωθι δαπάνες και επιβαρύνσεις: 
α) Οι δαπάνες σε προσωπικό, οικήματα κλπ για την ίδρυση και λειτουργία γραφείου 
του αναδόχου, για την επίβλεψη για λογαριασμό του της εκτελέσεως του έργου και 
την εκπλήρωση των συναφών συμβατικών του υποχρεώσεων (χαράξεις επί του 
εδάφους, τήρηση ημερολογίου, σύνταξη επιμετρήσεων, βιβλίο καταμετρήσεων 
αφανών εργασιών, πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, λογαριασμών - πιστοποιήσεων 
κλπ). 
β) Οι δαπάνες για την αποκατάσταση ζημιών, που τυχόν έγιναν από υπαιτιότητα του 
αναδόχου στο έργο ή από το έργο σε τρίτους, καθώς και οι δαπάνες αποζημιώσεων 
που καταβλήθηκαν γι' αυτές.  
γ) Οι δαπάνες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, για τη δημοπρασία του έργου, 
συμφωνητικού κλπ. 
 Για έργο που εκτελείται κατά το απολογιστικό σύστημα, εν όλω ή εν μέρει, 
προκαθορίζεται 
λεπτομερώς στη σχετική σύμβαση ποιες δαπάνες βαρύνουν το έργο (τον κύριο του 
έργου) και 
ποιες τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 11
ο
 - Πρωτόκολλα αφανών εργασιών - Επιμετρήσεις - Κατασκευαστικά 

σχέδια 

11.1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία 
στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. Τα επί τόπου 
επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από την επίβλεψη του άρθρου 136 του Ν. 
4412/2016 και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις 
διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο μέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για 
την περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, 
στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο 
επιβλέπων. 

11.2 Στο τέλος κάθε μήνα ή σε άλλη χρονική περίοδο που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες που 
εκτελέσθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική 
περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων 
κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι' αυτό 
επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των 
εργασιών ή των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών. 
Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο το 
αργότερο είκοσι ημέρες (20) μετά το τέλος του επομένου της εκτελέσεώς τους μηνός, αφού 
υπογραφούν από αυτόν με την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». Οι επιμετρήσεις 
συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της 



Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται με την εγκριτική απόφαση της τελευταίας. Η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υποβολή των 
επιμετρήσεων από τον ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των 
υπολογισμών, να εγκρίνει τις επιμετρήσεις και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις επιμετρήσεις 
που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας 
υπηρεσίας κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν. 4412/2016 και ο 
ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, μπορεί να ασκήσει το προβλεπόμενο δικαίωμα 
της ένστασης. Εάν οι υποβαλλόμενες επιμετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν 
αδύνατο τον έλεγχο ή τη διόρθωσή τους, η Διευθύνουσα Υπηρεσία επιστρέφει τις επιμετρήσεις 
στον ανάδοχο μέσα στην πιο πάνω προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών και τον καλεί για 
την συμπλήρωση των συγκεκριμένων ελλείψεων. Τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται 
απαραίτητα από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην πρόσκληση 
συγκεκριμένα και αριθμημένα. Ο ανάδοχος μέσα σε ένα μήνα υποχρεούται να επανυποβάλλει τις 
επιμετρήσεις συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν με την πρόσκληση. Μετά την 
πιο πάνω επανυποβολή των επιμετρήσεων, η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν μπορεί να τις 
επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο προς συμπλήρωση, αλλά υποχρεούται μέσα σε ένα (1) μήνα 
να τις ελέγξει, να τις διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον ανάδοχο. 
Οι επιμετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριμένες ή διορθωμένες ή για συμπλήρωση μέσα 
στην πιο πάνω προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών ή εάν, μετά την επανυποβολή τους, 
αυτές δεν ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, μέσα στην πιο 
πάνω μηνιαία προθεσμία, θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μόνο υπό την έννοια ότι 
μπορούν να συμπεριληφθούν από τον ανάδοχο σε επόμενο λογαριασμό. 
Οι επιμετρήσεις του έργου, εγκεκριμένες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή αυτοδίκαια 
εγκεκριμένες, μπορεί να ελεγχθούν εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν 
διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστήτως καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος, αυτό είναι 
επιστρεπτέο ύστερα από σύνταξη αρνητικού λογαριασμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 8 του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016. Οι αυτοδίκαια εγκεκριμένες επιμετρήσεις 
υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόμενο λογαριασμό. 
Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική 
μορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά 
εμφανείς, ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 136 του Ν.4412/2016, και 
τον επιβλέποντα, προκειμένου να προβούν από κοινού στην καταμέτρηση ή ζύγιση και να 
συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το 
πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα μέλη της 
επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών. Η πρόσκληση 
της αναδόχου προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να γίνεται για μεν την από κοινού ζύγιση 
τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα πριν από αυτήν, για δε τη λήψη των στοιχείων υπαίθρου 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργειά τους. Η μη ανταπόκριση των 
εντεταλμένων οργάνων στην πρόσκληση μπορεί να αποτελεί λόγο υπερημερίας του κυρίου του 
έργου και επιφέρει πειθαρχικές ποινές στους υπεύθυνους. 
Το πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την επιμέτρηση των σχετικών 
εργασιών δεν έχει εκτελεστό διοικητικό χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς παρά μόνο 
από κοινού με την προσβολή της εγκριτικής πράξης της επιμέτρησης. Ειδικώς ο χαρακτηρισμός 
των εδαφών που κατασκευάζεται το έργο, γίνεται από δύο ή περισσότερους τεχνικούς 
υπαλλήλους, που ορίζονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο ορισμός της επιτροπής αυτής 
ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο να 
συμμετέχει στο έργο της επιτροπής. Η προϊσταμένη αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει 
άλλη επιτροπή για επανέλεγχο και χαρακτηρισμό εδαφών. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το 
τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναμίας να ληφθεί απόφαση, λόγω διαφωνίας των 
υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω χαρακτηρισμός εδαφών γίνεται κατά τον 
προσφορότερο τρόπο με απόφαση της προϊσταμένης αρχής. Δύο (2) μήνες το αργότερο μετά τη 
βεβαιωμένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία επί μέρους επιμετρήσεις που λείπουν και την «τελική επιμέτρηση», 



δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών 
επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών. Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεμούν κατ' 
αυτών ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η καταχώρηση αυτή στην τελική 
επιμέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν 
ασκηθεί νόμιμα, ούτε παρέχει το δικαίωμα σε αυτόν να υποβάλει νέες. Για τις επιμέρους 
επιμετρήσεις, που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από την υπηρεσία, καταχωρούνται οι ποσότητες 
των επιμετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η 
τελική επιμέτρηση υπογράφεται από τον ανάδοχο με την ένδειξη «όπως συντάχθηκε από τον 
ανάδοχο». Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τελικής 
επιμέτρησης, μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την 
ελεγμένη και διορθωμένη επιμέτρηση. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 έχει εφαρμογή για 
την τελική επιμέτρηση. 
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο τελική επιμέτρηση, το αργότερο εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, επιβάλλεται 
σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο 
χιλιοστών (2ο/οο) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι τότε για την 
όλη σύμβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι 
(6) το πολύ μήνες καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και μετά την 
πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική επιμέτρηση συντάσσεται από την υπηρεσία που 
μπορεί να χρησιμοποιήσει γι' αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική 
δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική επιμέτρηση που συντάσσεται με αυτόν τον τρόπο 
κοινοποιείται στον ανάδοχο. 
Μαζί με την τελική επιμέτρηση ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτημά του που 
σχετίζεται με δικαίωμά του από την εκτέλεση της σύμβασης, αν αυτό δεν έχει αποσβεστεί και η 
σχετική αξίωση παραγραφεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 173 του Ν.4412/2016 ή αν το σχετικό 
δικαίωμα δεν έχει αποσβεστεί ή χαθεί από κάποια άλλη αιτία. Μετά την υποβολή της τελικής 
επιμέτρησης, ο ανάδοχος μπορεί να εγείρει σχετικές απαιτήσεις μόνο για οψιγενείς αιτίες. Στις 
περιπτώσεις συμβάσεων που προβλέπουν πληρωμή με κατ' αποκοπή τίμημα, τελική επιμέτρηση 
είναι η επιβεβαίωση κατασκευής των επιμέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά, όπως 
προβλέπονται στη σύμβαση. Για την πραγματοποίηση των τμηματικών πληρωμών εφαρμόζονται 
επιμέρους ποσοστά εκτέλεσης εργασιών κατά τμήματα του έργου, όπως ορίζεται στη σύμβαση. 
 

Άρθρο 12
ο
 - Σήμανση ζώνης καταλήψεων έργων - προσαρμογή - συμπληρωματικές 

μελέτες 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να προβαίνει, παρουσία 

εκπροσώπου, στη σήμανση της ζώνης καταλήψεως των έργων και γενικά σε κάθε απαιτούμενη 
εργασία υπαίθρου και γραφείου για την επί του εδάφους εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης. Η 
σήμανση αυτή θα στηρίζεται στις συγκεκριμένες μελέτες και στη λήψη τυχόν απαιτουμένων 
συμπληρωματικών στοιχείων, που ο έλεγχος εφαρμογής της μελέτης το καθιστά απαραίτητο, στις 
έγγραφες οδηγίες της υπηρεσίας και στις εγκεκριμένες από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων 
προδιαγραφές εκπονήσεως μελετών. 
Οι αναγκαίες προσαρμογές και συμπληρώσεις των στοιχείων της οριστικής μελέτης 
πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο κατόπιν γραπτής εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 

Άρθρο 13
ο
 Υλικά του κυρίου του έργου - ευκολίες προσωρινές εγκαταστάσεις του 

αναδόχου - προστατευτικές κατασκευές 

α) Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φυλάττει με τα έξοδά του τα μηχανήματα, εργαλεία κλπ, που 

παραδίνει σ' αυτόν ο κύριος του έργου για χρήση ή ενσωμάτωση. 
β) Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθηκεύσεως, θάλαμοι 
διαμονής, εργαστήρια, γραφεία κλπ, για την εκτέλεση των -εργασιών της εργολαβίας) θα 
ανεγερθούν με την φροντίδα, την ευθύνη και τα έξοδα του αναδόχου, σε θέσεις που επιτρέπονται 
από την υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες αρχές. 



γ) Ο κύριος του έργου μετά από έγγραφη αίτηση του αναδόχου θα κάνει όλα τα απαραίτητα 
διαβήματα στις αρμόδιες αρχές στις οποίες θα πρέπει να απευθύνεται απ' ευθείας ο ανάδοχος, 
για την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών και για να αρθούν όλα τα ενδεχομένως εμπόδια 
που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου από τρίτους. 
Ο κύριος του έργου θα φροντίσει μετά από σχετικές ενέργειες του αναδόχου, να παρασχεθεί 
στον ανάδοχο με τις δαπάνες του (του αναδόχου) ελεύθερος ο απαιτούμενος χώρος για την 
εγκατάσταση του εργοταξίου και την απόθεση ή αποθήκευση των υλικών. 
δ) Στις περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής (π.χ. δικτύων 
Ο.Κ.Ω. κλπ) ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβαίνει στις απαραίτητες κατασκευές καθώς και 
στη λήψη κάθε άλλου μέτρου με την έγκριση της Υπηρεσίας για την αποφυγή προκλήσεως 
ζημιών προς τρίτους και προς το έργο. Για τις ζημίες που τυχόν θα συμβούν αποκλειστικά 
υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, τον οποίον και βαρύνουν όπως καθορίζεται στα άρθρα 18-Γενικές 
υποχρεώσεις και 25- Συντήρηση έργου. 

 

 

Άρθρο 14
ο
 - Τιμές μονάδος νέων εργασιών 

14.1  Από τον νόμο έχει προβλεφθεί ότι για τον κανονισμό τιμών μονάδος νέων εργασιών θα 

εφαρμόζονται τα άρθρα των εγκεκριμένων ή συμβατικών αναλυτικών τιμολογίων (αναλύσεις 
τιμών), και για παρεμφερείς εργασίες με τις συμβατικές, οι τιμές μονάδος νέων εργασιών θα 
κανονίζονται ανάλογα με αυτές. Διευκρινίζεται ότι τα άρθρα αυτά θα εφαρμόζονται άσχετα από τα 
μέσα που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή μικρό ή 
μεγάλο αριθμό μηχανημάτων γνωστών ή άλλων τύπων, καινούρια ή όχι, εργατικά χέρια εν όλω ή 
εν μέρει, μικρή ή μεγάλη ποσότητα εργασίας κλπ). 

14.2  Στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων δυνατόν να αναφέρονται ποια εγκεκριμένα ή 
συμβατικά τιμολόγια Αναλύσεις τιμών) ισχύουν για τις τιμές μονάδος νέων εργασιών του έργου. 
Οι επιμετρήσεις νέων εργασιών και ο υπολογισμός των δαπανών θα συντάσσονται βάσει των 
όρων της σύμβασης. Εάν τούτο είναι ανέφικτο τότε θα συντάσσονται κατά τρόπο που θα 
συμφωνείται μεταξύ της υπηρεσίας και του αναδόχου προ της κατασκευής της σχετικής 
εργασίας. Εάν δεν έχει γίνει τέτοια συμφωνία θα συντάσσονται με τον τρόπο που προβλέπεται 
σχετικά στην τεχνική Επιστήμη. 
 

2. Άρθρο 15
ο
 - Κίνδυνος του έργου 

Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από 
οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου ή 
αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση. 
Ως «εκτελούμενο έργο» στην προκειμένη περίπτωση νοούνται: 
α) Το κύριο έργο. 
β) Όλα όσα συμβάλλουν στην εκτέλεση του έργου δηλ. τα εργοτάξια, λατομεία, ορυχεία, 
εγκαταστάσεις, μηχανικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, αποθήκες κλπ καθώς και το 
εργατοτεχνικό προσωπικό. 
Ενδεικτικώς αναφέρονται τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα: 
α) Η αντιστήριξη και η περίφραξη των σκαμμάτων προς αποτροπή καταπτώσεων και 
κατολισθήσεων για την ασφάλεια των εργαζομένων και την αποφυγή ζημιών στις γειτονικές 
ιδιοκτησίες και στο ίδιο έργο. 
β) Η περίφραξη, σήμανση, φωτισμός κλπ, που απαιτούνται σύμφωνα και με το άρθρο 19ο της 
παρούσης, όταν εκ των εκτελούμενων έργων, της εναποθέσεως υλικών επί οδών κλπ 
δημιουργούνται κίνδυνοι δια τα τροχοφόρα και τους διερχόμενους. 
γ) Η κατά το δυνατόν υπεύθυνη ενημέρωση του αναδόχου για την ύπαρξη ή μη αγωγών κλπ των 
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ύδρευσης, Αποχέτευσης, ΔΕΔδΗε, Τηλεπικοινωνιών, 
Φωταερίου κλπ) σύμφωνα και το άρθρο 22 της παρούσης. 
δ) Η διενέργεια αμμοχαλικοληψίας από την κοίτη ξεροπόταμων και χειμάρρων από θέσεις 
αρκούντως απομακρυσμένες από οδικές ή σιδηροδρομικές γέφυρες ή άλλα τεχνικά, όταν 
υπάρχει κίνδυνος εκθεμελιώσεως των βάθρων των. 



Σημειώνεται ότι από την έντονη αμμοχαλικοληψία υποβαθμίζεται η κοίτη των ξεροπόταμων και 
χειμάρρων και η υποβάθμιση και εκθεμελίωση των βάθρων εκδηλώνεται κατά τις μεγάλες 
πλημμύρες. 
Οι δαπάνες για την πρόληψη των ζημιών-βλαβών ή για την αποκατάσταση αυτών ή για την 
καταβολή αποζημιώσεως σ' όσους ζημιώθηκαν βαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον 
ανάδοχο καθώς και η συναφής αστική και ποινική ευθύνη, Επιπρόσθετα δεν δικαιούται να 
διεκδικήσει καμία αποζημίωση ακόμη και για την ενδεχόμενη σταλία των μηχανημάτων του ή για 
του εργατοτεχνικού του προσωπικού. 
Αν κατά τη κατασκευή του έργου και μέχρι της οριστικής παραλαβής του έργου αποδειχθούν, με 
αναμφισβήτητα στοιχεία, σφάλματα στις πιστοποιήσεις που εισέπραξε ο ανάδοχος, ο κύριος του 
έργου έχει το δικαίωμα μέχρι να ρυθμιστεί το όλο θέμα να παρακρατήσει από τις κατατεθείσες 
εγγυητικές επιστολές το αντίστοιχο ποσό. 
Ο ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης του μόνον στην περίπτωση κατά την οποία είχε 
υποδείξει εγγράφως στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία τα τυχόν σφάλματα της μελέτης ή τα 
ληπτέα μέτρα για αποφυγή μελλοντικών ζημιών, πλην όμως η Υπηρεσία δεν έπραξε τίποτα αλλά 
τουναντίον τον διέταξε εγγράφως να συνεχίσει τις εργασίες παρά τις αντιρρήσεις του. 
Για τα έργα ειδικής κατηγορίας και για συγκεκριμένες βλάβες-ζημιές μπορεί να καθορισθεί από τη 
σύμβαση ότι η δαπάνη προλήψεως ή αποκαταστάσεως των θα βαρύνει τον κύριο του έργου (πχ 
η αντιστήριξη αγωγών των οργανισμών κοινής ωφελείας, η αποκατάσταση των τομών των 
οδοστρωμάτων κλπ). 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/2016.  
 

Άρθρο 16
ο
 - Ασφάλιση προσωπικού 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει εγκαίρως και αμελλητί όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
αποτροπή ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό του έργου και να εφαρμόζει πιστά τις 
διατάξεις του κανονισμού ασφαλείας κατά εργατικών ατυχημάτων καθώς και όλες τις υποδείξεις 
των αρμοδίων κρατικών οργάνων (του Υπουργείου Εργασίας, των Αστυνομικών Αρχών κλπ). Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει εις τον ΕΦΚΑ δια κύρια ασφάλιση όλο ανεξαιρέτως το 
απασχολούμενο απ' αυτόν στο έργο προσωπικό. 
Ο ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό του 
έργου στα αναγνωρισμένα από το κράτος ταμεία κλαδικής ή επικουρικής ασφαλίσεως. Οι 
δαπάνες για την κατά το ανωτέρω ασφάλιση περιλαμβανόμενες στην προσφορά του αναδόχου, 
βαρύνουν αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου αυτόν, ο οποίος υπέχει εκ ολοκλήρου και την αστική 
και ποινική ευθύνη για τυχόν επισυμβαίνοντα στο έργο εργατικά ατυχήματα. 

 

Άρθρο 17
ο
 - Τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων κλπ, έχει την υποχρέωση να 
ανακοινώσει, αμελλητί, στη Δ/νουσα υπηρεσία, τις κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου 
απευθυνόμενες σ' αυτόν σχετικές οδηγίες και εντολές των διαφόρων αρχών, σχετικά με τα μέτρα 
ελέγχου και ασφαλείας, που του υποδεικνύονται. 
 

Άρθρο 18
ο
 - Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 

18.1 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.4412/2016, τόσο 
για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος 
υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, ο δε κάθε φύσεως έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν 
απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη. Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη 
ευθύνη για την καλή εκτέλεση των εργασιών. 

18.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης 
και τις σύμφωνες προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου. 

18.3 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των 

διαφόρων μερών του έργου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα σχέδια ή άλλα στοιχεία της 
μελέτης, τα οποία δεν επιδέχονται τροποποιήσεων ή αλλαγών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις 
διατάξεις του παρόντος. 



18.4 Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρμόδιο όργανο για τη συμπλήρωση ή 
τροποποίηση των στοιχείων της μελέτης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 156 
του Ν.4412/2016, καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριμένων συμπληρωματικών εργασιών, είναι 
υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή αύξηση τιμών 
για μεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το 
έργο. Αν η χωρίς έγκριση μεταβολή επιφέρει μείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται 
μόνο η αξία των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται 
εφαρμογή των διατάξεων για κακοτεχνία. 

18.5 Κατ' εξαίρεση, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για 

τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις μπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο των έργων. Στην 
περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει σχετική καταχώρηση στο ημερολόγιο του έργου. Αν τη διαταγή 
αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενημερώσει αμελλητί εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, 
για την έκδοση κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την 
ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση. Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί μερικά ή ολικά τις εντολές του 
επιβλέποντα, ο ανάδοχος αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει, σύμφωνα με την 
εντολή της επίβλεψης μέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

18.6 Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο 
όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, 
εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα. Ο ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις 
απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και 
ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες 
για τη μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, 
φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης 
μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι 
δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων κατασκευής των σταθερών σημείων, καταμετρήσεων, δοκιμών, 
προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και διάλυσης 
εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση 
του έργου. 

18.7 Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις 

βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση 

καταβολής τους. Κατ' εξαίρεση, φόροι του Δημοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άμεσα το 

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

υποβολής της προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το 

οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο 

εισοδήματος ή τις παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού. 

18.8 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 και για τη λήψη μέτρων 

Προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος 

να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής 

σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη 

και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την 

παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή 

των σχετικών αποζημιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα Προστασίας, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό 

ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 

Έργων ΔΙ ΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (Β' 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) και 

ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β' 16), 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. 

18.9 Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που 

απαιτείται για τη διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, η διακήρυξη 

μπορεί να ορίζει κατ' εκτίμηση τον αριθμό τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και 

βαθμίδα εκπαίδευσης, που πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της 

σύμβασής του. Ο αριθμός αυτός προσαρμόζεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, με 

βάση το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να 

διατάσσει την απομάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή 

την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου.  

18.10 Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που έχει 

προσλάβει και χρησιμοποιεί στο έργο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά από γραπτή όχληση 

των ενδιαφερομένων, καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε 

(15) ημέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία 

συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και πληρώνει απευθείας τους 

δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασμό του αναδόχου και έναντι του 

λαβείν του. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι 

και των τριών (3) τελευταίων μηνών πριν από την όχληση των ενδιαφερομένων. 

Προϋπόθεση της πληρωμής είναι να υπάρχει οφειλή του κυρίου του έργου εκ της κατασκευής 

του αποδεικνυόμενη ή όπως προκύπτει από υποβληθέντα ή συντασσόμενο εκ της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας λογαριασμό. 

18.11 Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών 

υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά από τη σύμβαση. Οι πηγές αυτές, πριν από τη χρησιμοποίησή τους, πρέπει να 

εγκριθούν από τη διευθύνουσα υπηρεσία, που μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων 

ή απρόσφορων για τα έργα πηγών. Αν διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος εμπορεύεται τα 

εξορυσσόμενα από τις πηγές αυτές του έργου αδρανή υλικά κηρύσσεται έκπτωτος με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα. 

18.12 Τα υλικά που ανευρίσκονται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από 

καθαίρεση παλιών έργων, ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζημιώνεται για τις 

δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξής τους, αν η σύμβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να 

παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη η βλάβη 

των υλικών κατά την εξαγωγή τους. Χρησιμοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται 

μετά από έγγραφη συναίνεση της υπηρεσίας και αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο μεταξύ 

της διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου. 

18.13 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως τη Διευθύνουσα Υπηρεσία αν 

κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις αρχαιότητες. Για την καθυστέρηση των 

έργων ή διακοπή τους από αυτή την αιτία, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του 

παρόντος νόμου.  

18.14 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε 

άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται 

από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και 

εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης 

του να αποκαθιστά ή να συμβάλει στην άμεση αποκατάσταση των βλαβών ή διακοπών. 



18.15 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της 

επίβλεψης στα εργοστάσια που κατασκευάζονται τμήματα του έργου και γενικά σε όλους 

τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα υπηρεσία. Ο διευθύνων από μέρους της 

αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται, μετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, να 

συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις 

μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους 

παραγωγής, καθώς και των συμβούλων και εμπειρογνωμόνων. 

18.16 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κάθε 

τρίμηνο να συντάσσει και να στέλνει στην προϊσταμένη αρχή, μέσω της διευθύνουσας 

υπηρεσίας, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου, αναλόγου 

περιεχομένου με τις αντίστοιχες εκθέσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας που προβλέπονται 

στην παρ. 8 του άρθρου 136. Οι εκθέσεις αυτές δεν θεωρούνται ως αιτήματα του αναδόχου, 

ούτε ως παραιτήσεις από δικαιώματά του και οι απαντήσεις επ' αυτών δεν συνιστούν 

βλαπτικές πράξεις, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν.4412/2016. 

18.17 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης 

εργασιών, ο Ανάδοχος ενημερώνει την Διευθύνουσα Υπηρεσία και παραμένει μόνος και 

αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες. 

18.18 Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί επίσης στην λήψη και διατήρηση των μέτρων 

ασφαλείας - προστατευτικών και διαχωριστικών κατασκευών- και για τον πρόσθετο λόγο της 

εκτέλεσης των εργασιών κατά τη λειτουργία οδών με κυκλοφορία οχημάτων και κατά τη 

λειτουργία κτιρίων και εγκαταστάσεων με διέλευση/ παραμονή χρηστών. 

 

Άρθρο 19
ο
 : Σήμανση κατά το στάδιο εκτελέσεως εργασιών 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση όπως, στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις, στις οποίες 

εκτελούνται οι εργασίες, προβαίνει στην τοποθέτηση των απαιτούμενων, ανάλογα με τη φύση 

των έργων (Συγκοινωνιακά, Υδραυλικά, Οικοδομικά κλπ), σημάτων και πινακίδων γενικά 

ασφαλείας και έχει την επιμέλεια για την συντήρηση αυτών κατά το χρόνο δωρεάν 

συντηρήσεως των έργων. Για την σήμανση αυτή ο ανάδοχος θα εφαρμόσει τις διατάξεις που 

προβλέπονται στην Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σημάνσεως εκτελουμένων έργων. 

Σε περιπτώσεις που τα έργα απαιτούν τη λήψη περισσοτέρων ή διαφορετικών μέτρων, τότε ο 

ανάδοχος θα συντάσσει μελέτη, με δαπάνη του κυρίου του έργου, για τη σήμανση κάθε 

θέσεως εκτελουμένου έργου και θα εφαρμόζει τη μελέτη αυτή ύστερα από τυχόν συμπλήρωση 

και έγκριση της Διευ/σας τα έργα υπηρεσίας. Η έγκριση αυτή θα πρέπει να χορηγείται στον 

ανάδοχο εντός τριών (3) ημερών από της υποβολής της εν λόγω μελέτης σημάνσεως. 

Όπου υπάρχει ανάγκη θα χρησιμοποιούνται και τροχονόμοι υπάλληλοι του αναδόχου, για 

ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία 

στις οδούς και στις παρακαμπτηρίους και στις προσπελάσεις. 

Για εργασίες επί κεντρικών αρτηριών (χαρακτηριζόμενες ως κεντρικές μόνον από τη 

Δ/νουσα Υπηρεσία σε συνεργασία με τον κύριο του έργου) οι τροχονόμοι υπάλληλοι του 

αναδόχου και η σταλία των μηχανημάτων που απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση 

προβλημάτων η τη ταχύτατη κατασκευή της εργασίας, θα πληρώνονται με το απολογιστικό 

σύστημα. Τα ανωτέρω μέτρα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου (εκτός αν η 

δαπάνη αλλιώς ορίζεται) ο οποίος έχει και την ευθύνη, ποινική και αστικά για κάθε ατύχημα 

που οφείλεται στη μη ή στην πλημμελή λήψη των απαραιτήτων μέτρων. 

 

 



Άρθρο 20
ο
 : Πινακίδες ενδεικτικές του έργου που κατασκευάζεται 

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε ένα μήνα από την εγκατάστασή του στο έργο να προμηθευτεί και 

να τοποθετήσει καλαίσθητες πινακίδες ενδεικτικές του έργου που κατασκευάζεται. Οι 

διαστάσεις των πινακίδων, ο αριθμός αυτών, οι αναγραφόμενες ενδείξεις (ονομασία έργου, 

κύριος έργου, διευθύνουσα υπηρεσία, μελετητής ανάδοχος, προϋπολογισμός έργου και 

χρονολογίες ενάρξεως και περαίωσης), ο χρωματισμός, τρόπος στηρίξεως και οι θέσεις 

τοποθετήσεώς των θα καθορισθούν κατά την εγκατάσταση του αναδόχου από τη 

Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία. Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης των 

πινακίδων αυτών βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου και περιλαμβάνονται ανηγμένως στις 

τιμές μονάδος του τιμολογίου (μελέτης ή προσφοράς) και τα γενικά του έξοδα. Στην 

περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου στην καθοριζομένη ανωτέρω μηνιαία 

προθεσμία η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία δικαιούται να προβεί στην προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτησή τους σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

 

Άρθρο 21
ο
: Εναπόθεση υλικών επί δημοσίων οδών 

Η εναπόθεση από τον ανάδοχο υλικών κατασκευής, εφοδίων κλπ στο κατάστρωμα δημοσίων 

οδών σε κοινοχρήστους χώρους στη χερσαία ζώνη λιμένων κλπ επιτρέπεται μόνο κατόπιν 

εγγράφου εγκρίσεως της Διευθύνουσας το έργο υπηρεσίας όταν τούτο είναι αναπόφευκτο και 

με την προϋπόθεση ότι η ποσότητα που θα εναποτίθεται δεν θα είναι μεγαλύτερη απ' όση 

μπορεί να αναλωθεί σε μία μέρα και ότι ο ανάδοχος θα λαμβάνει τ' απαραίτητα μέτρα τόσο 

για την ασφάλεια όσο και για την, εις το ελάχιστο, παρακώλυση της ελευθέρας κυκλοφορίας, 

εκτός εάν τύχει ιδιαίτερης προς τούτο εγγράφου εγκρίσεως της Δ/νουσας υπηρεσίας, με 

προηγούμενη πλήρη αιτιολόγηση. 

Προκειμένου για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τα μέτρα ασφαλείας κλπ ισχύει η Πρότυπη 

Τεχνική Προδιαγραφή σημάνσεως εκτελουμένων. 

Η απόθεση υλικών εκσκαφών στο κατάστρωμα ή τα πεζοδρόμια δημοσίων οδών ή χώρων 

δημοσίας χρήσεως (π.χ. πάρκα, πλατείες ή σε χερσαία ζώνη λιμένος κλπ) επιτρέπεται επίσης 

μόνο κατόπιν εγγράφου αδείας της Διευθύνουσας το έργο υπηρεσίας όπου ορίζεται η έκταση 

της αποθέσεως, ο χρόνος παραμονής των υλικών κλπ. Σε επείγουσες περιπτώσεις η έγκριση 

για την εναπόθεση δίδεται από τον επιβλέποντα μηχανικό με σχετική αναγραφή στο 

ημερολόγιο του έργου. 

 

Άρθρο 22
ο
: Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) 

α) Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι ενδεχόμενο στην περιοχή του έργου να 

υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίες πρέπει να 

μετατοπισθούν από τις υπηρεσίες τους. 

β) Οι εργασίες για τις ανωτέρω μετατοπίσεις, που μπορούν να είναι προσωρινές ή και 

μόνιμες αν τυχόν εμπίπτουν σε εύρος καταλήψεως των έργων ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, θα 

εκτελούνται με τη φροντίδα των οργανισμών αυτών (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) και καμία οικονομική 

ή τεχνική ανάμειξη θα έχει μ' αυτές ο ανάδοχος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην Ε.Σ.Υ. 

Ο ανάδοχος όμως έχει την υποχρέωση να διευκολύνει απροφασίστως την εκτέλεση των 

ανωτέρω εργασιών, σύμφωνα και με το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016, δικαιούμενος 

αναλόγου παρατάσεως προθεσμίας όχι όμως και αποζημιώσεως στην περίπτωση που τυχόν 

καθυστερήσει λόγω εκτελέσεως των μετατοπίσεων από τους οργανισμούς και επηρεάσει 

υπερβαλλόντως και δυσανάλογα προς την εγκεκριμένη προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών 

το πρόγραμμα κατασκευής. 



γ) Προκειμένου για προσωρινές μετατοπίσεις, τις απαιτούμενες εργασίες, μπορεί κατόπιν 

εντολής της υπηρεσίας να τις εκτελέσει και ο ανάδοχος, πληρωνόμενος με τις συμβατικές 

τιμές μονάδος.  

δ) Η υπηρεσία επίσης μπορεί να αναθέσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στον ανάδοχο 

την εκτέλεση εργασιών μετατοπίσεως δικτύων (π.χ. υδρεύσεως κλπ) που ανήκουν π.χ. σε 

Κοινότητες η Δήμους και που δεν μπορούν να εκτελεστούν από αυτές λόγω οικονομικής ή 

άλλης αδυναμίας. Οι εργασίες αυτές θα πληρωθούν με συμβατικές ή νέες τιμές μονάδος. 

ε) Περαιτέρω ο ανάδοχος θα πρέπει, να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή 

προκλήσεως ζημιών στα δίκτυα Ο.Κ.Ω. και μάλιστα προκειμένου για υπόγεια δίκτυα θα 

πρέπει, πριν αρχίσει τις εργασίες, να φροντίσει να του χορηγηθεί σχετική άδεια από τον 

αντίστοιχο οργανισμό ή και από την αρμόδιο στρατιωτική αρχή, αν πρόκειται για 

παραμεθόριο περιοχή. 

στ) Οι δαπάνες μετατοπίσεως των αγωγών (δικτύων) των Ο.Κ.Ω. καταβάλλονται σε βάρος 

των πιστώσεων του έργου. 

 

Άρθρο 23
ο
: Ημιτελείς εργασίες 

Δεν επιτρέπεται ούτε κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ούτε μετά την αποπεράτωση 

αυτού, να παραμένουν ημιτελείς εργασίες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημία στο 

εκτελούμενο έργο η στα εκτελεσθέντα έργα ή σε παρακείμενες θέσεις. Δεν επιτρέπεται επίσης 

η χρονική μετάθεση εκτελέσεως των εργασιών σε σχέση με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής του έργου εκτός αν προηγηθεί ειδική έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 24
ο
: Μητρώο έργου 

Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, υποβάλλεται από τον 

ανάδοχο η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου, το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά 

στοιχεία του έργου «όπως κατασκευάστηκε». 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Δικτύων καθορίζεται το περιεχόμενο του 

«μητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδομένα και 

τα λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και η μορφή των στοιχείων αυτών. 

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του ίδιου Υπουργού καθορίζονται οι 

κυρώσεις που επιβάλλονται στον ανάδοχο σε περίπτωση μη υποβολής του μητρώου, η 

διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, τα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 

θέμα. 

 

Άρθρο 25
ο
: Συντήρηση των έργων 

Σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν.4412/2016, ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο 

ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016 και την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν. 

4412/2016 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά 

σε δεκαπέντε (15) μήνες, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα έγγραφα της σύμβασης 

στην περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ήταν η προσαύξηση του χρόνου 

εγγύησης κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 

4412/2016. 

Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις μπορεί με τα συμβατικά τεύχη να ορίζεται μεγαλύτερος 

χρόνος εγγύησης ενδεχομένως και με ιδιαίτερο αντάλλαγμα, όχι όμως μεγαλύτερος από τρία 

(3) έτη. Για έργα προϋπολογισμού δημοπράτησης μέχρι 250.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, εφόσον η 



φύση των εργασιών το επιτρέπει ή για έργα που δεν νοείται μακροχρόνια συντήρησή τους, 

μπορεί με τα συμβατικά τεύχη να καθορίζεται χρόνος εγγύησης μικρότερος των δεκαπέντε 

(15) μηνών. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αν 

μέσα σε δύο (2) μήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως 

από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική 

επιμέτρηση. 

Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά 

κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισμών από τη 

χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου εκτελούνται με έγκριση της 

υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την 

υπηρεσία. Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά 

το χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία με 

οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου ή όπως αλλιώς 

προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε 

ειδικό τεύχος ο μορφότυπος του οποίου και η συχνότητα καταγραφής προβλέπεται στα 

συμβατικά τεύχη ή συμφωνούνται με την διευθύνουσα υπηρεσία. 

Οι δαπάνες συντηρήσεως του έργου βαρύνουν τον ανάδοχο, περιλαμβανόμενες στην αμοιβή 

που καταβάλλεται σ' αυτόν σύμφωνα με την προσφορά του. 

Η επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου ελέγχει κατά τη διάρκεια της παραλαβής και την 

κατάσταση της συντηρήσεως του έργου. Εάν η συντήρηση του έργου έγινε πλημμελώς η 

επιτροπή αναβάλλει την παραλαβή μέχρι συντελέσεως άρτιας συντηρήσεως. 
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