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ΤΜΗΜΑ : Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 

     
 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
Α. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1ο 
 
Αντικείµενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) 
 
 Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) είναι η διατύπωση των 
ειδικών και τεχνικών όρων σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους της 
σύµβασης, τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια και 
διαγράµµατα που έχουν εγκριθεί καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της ∆ιευθύνουσας το έργο 
Υπηρεσίας, πρόκειται να κατασκευασθεί το έργο που αναφέρεται στο 2ο άρθρο των ειδικών όρων της 
υπόψη Ε.Σ.Υ. και πρόκειται να συσταθεί η σχετική εργολαβική σύµβαση. 
 Οι βασικοί Γενικοί όροι για την κατασκευή του έργου περιέχονται στη Γ.Σ.Υ. για έργα ∆ηµοσίου 
που έχει εγκριθεί µε την αριθ. ΓΓ∆/257/659/Φ.4/11-3-1974 και εφαρµόζονται εφόσον δεν έρχονται σε 
αντίθεση µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν 2229/94, το Ν. 2940/01 και το 
Ν. 3212/03,  του Π.∆.609/85 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 286/94, το Π.∆. 218/99, το Π.∆.171/87, 
Π.∆. 23/93, Π.∆. 368/94, Ν. 2372/96 και του Π.∆.609/85, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 286/94, 
Π.∆. 218/99, Π.∆ 368/94 και 402/96, του Ν. 3263/2004 καθώς και κάθε Ν. και Π.∆. που έχει εκδοθεί 
και ισχύει µέχρι σήµερα. 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  2ο 
 
Αντικείµενο Εργολαβίας 
 
 Το τεχνικό αντικείµενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος 
της τεχνικής περιγραφής της παρούσας µελέτης. 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  3ο 
 
Γενική ισχύς Τιµολογίου     
 
1. Στις τιµές του προϋπολογισµού και του τιµολογίου της Υπηρεσίας περιλαµβάνονται όλες οι 

σχετικές δαπάνες όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 34 του Π.∆. 609/85 “Γενικές 
υποχρεώσεις αναδόχου για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου”.  

2. Η προσφορά για την εκτέλεση του έργου «Τσιµεντοστρώσεις αγροτικών δρόµων του ∆ήµου 
Ηρακλείου» δίδεται µε πλήρη ευθύνη του αναδόχου και µετά από εκτίµηση και συνδυασµό των 
µέσων που διαθέτει, των πραγµατικών δεδοµένων εκτέλεσης του έργου και   αποδεικνύει ότι 
έλαβε γνώση όλων των γενικών, ειδικών και τεχνικών όρων που   αποτελούν συµβατική 
υποχρέωση του, χωρίς να του παρέχεται η δυνατότητα υποβολής   καµίας εκ των υστέρων 
απαίτησης και προβολής οποιουδήποτε ισχυρισµού. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  4ο 

 
Μηχανικός εξοπλισµός και εργαλεία 
 
 Ο ανάδοχος πρέπει να προµηθευτεί µε δικές του δαπάνες όλα τα µηχανήµατα, τα εργαλεία ως και 
τα µεταφορικά µέσα που είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου που 
αναλαµβάνει. 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο 
 
Χρονοδιάγραµµα κατασκευής έργου 
 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε διάστηµα δέκα πέντε (15) ηµερών (ηµερολογιακών) από την 
υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 
32 του Π.∆.609/85 χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, που θα ανταποκρίνεται στις συµβατικές 
του υποχρεώσεις. 
 Η υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δέκα (10) µέρες το χρονοδιάγραµµα µε τυχόν συµπληρώσεις ή 
τροποποιήσεις. 
 Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν 
των τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στη 
παραγ.4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε το Ν.2229/94 και ισχύει 
σήµερα. 
 Για την σύνταξη – έγκριση και αναθεώρηση του προγράµµατος ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 
32 του Π.∆ 609/85. 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  6ο 
 
Χρόνος έναρξης της συµβατικής προθεσµίας 
 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 26  του Π.∆/τος 609/85 οι συµβατικές προθεσµίες αρχίζουν από την 
υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης. 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  7ο 
 
Eγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
 
1. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης µε το 

5% του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας , µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, (άρθρο 6 του 
Π.∆ 368/94 , άρθρο 27 Π.∆ 609/85 ως ισχύει σήµερα). 

2. Συµπληρωµατική εγγύηση ίδιου ποσοστού κατατίθεται και σε κάθε µεταγενέστερη επαύξηση του 
ποσού της σύµβασης. 

3. Σε περίπτωση που το προσφερόµενο ποσό έκπτωσης του αναδόχου είναι µεγαλύτερο του ορίου 
15%, προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει επιπλέον, 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 
του Ν. 3263/2004 

4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε τις κρατήσεις που γίνονται σε κάθε  πληρωµή 
σύµφωνα µε την παραγρ.8 του άρθρου 4 του Ν. 3263/2004. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  8ο 
 
Ηµερολόγιο έργου 
 
 Το ηµερολόγιο του έργου µε τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις του άρθρου 33 του Π.∆/τος 609/85 
τηρείται µε µέριµνα του αναδόχου. 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  9ο 
 
Επιµετρήσεις 
 
1. Για διακριτά µέρη του έργου ο ανάδοχος στο τέλος κάθε µήνα συντάσσει επιµετρήσεις για τις 

εργασίες του προηγούµενου µήνα και τις υποβάλει για έλεγχο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αφού 
τις υπογράφει µε την ένδειξη "όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο". 

2. Μέσα σε δύο (2) µήνες το αργότερο από τη βεβαιωµένη περαίωση του έργου ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να υποβάλει τυχόν επί µέρους επιµετρήσεις που λείπουν και την τελική 
επιµέτρηση. Η διαδικασία ελέγχου της τελικής επιµέτρησης ολοκληρώνεται από τη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία µέσα σε δύο µήνες από την υποβολή της. Λοιπά θέµατα για τις επιµετρήσεις ορίζονται 
στο άρθρο 38 του Π.∆.609/85. 

 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  10ο 
 
Μέτρα για την ακώλυτη διεξαγωγή της συγκοινωνίας στην περιοχή του έργου κατά την 
διάρκεια των εργασιών 
 
1. Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για τη σήµανση και εξασφάλιση συνεχούς και ακώλυτης 

διεξαγωγής της κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην περιοχή του έργου βαρύνει τον ανάδοχο και 
λήφθηκε υπόψη κατά την επίδοση της προσφοράς  

2. Ο ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα 
οφείλεται στη µη λήψη απαραιτήτων µέτρων ασφάλειας. 

 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  11ο 
 
Ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές προδιαγραφές 
 

Η εργολαβική σύµβαση διέπεται από: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3263/2004 ''Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης δηµοσίων έργων και άλλες 

διατάξεις . 
2. Τις διατάξεις του Ν.1418/84 "∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν 2052/92, το Ν 2229/94, το Ν 2338/95, το Ν 2308/95, το Ν 2372/96  το Ν 
2576/98, το Ν. 2940/01 και το Ν 3212/03. 

3. Τις διατάξεις του Π.∆.609/85 "Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων" όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 
286/94, το Π.∆. 368/94, το Π.∆. 402/96, το Π.∆. 210/97, το Π.∆. 285/97 το Π.∆. 218/99, το Π.∆. 
171/87, το Ν 2372/96  και το Ν 2376/98. 

4. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 472/85. 
5. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 171/87. Τις διατάξεις της απόφασης Ε∆2α/01/27/ΦΝ.294.3.85 
6. Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων οδοποιίας της τέως ∆/νσεως Γ3β του Υπ.∆.Ε. που 

έχουν εκδοθεί από το 1966 και µετά  
7. Τις προσωρινές πρότυπες προδιαγραφές έργων οδοποιίας (Κωδικοποίηση 1964) της τέως 

∆/νσεως Γ3β του Υπ.∆.Ε. που δεν έχουν καταργηθεί. 
8. Όλες τις Π.Τ.Π. πέραν των ανωτέρω που έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα και ισχύουν για την 

εκτέλεση των ∆ηµ.Έργων. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  12ο 
 
Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους-Χρηµατοδότηση-Φόροι 
 
1. Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος καθορίζεται σε  18%  και διευκρινίζεται ότι οι τιµές του 

τιµολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό. 
2. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ και οι πληρωµές του αναδόχου θα  υπόκεινται 

σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις. 
3. Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον κύριο του έργου. 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  13ο 
 
Έδρα της επιχείρησης - ∆ιορισµός αντικλήτου 
 
 Κατά την υπογραφή της σύµβασης και σύµφωνα µε την παράγρ. 4 του άρθρου 26 του Π.∆/τος 
609/85 ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησης και την ακριβή ∆/νση της και υποχρεωτικά 
διορίζει αντίκλητο του κάτοικο Ηρακλείου. 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  14ο 
 
Υποκατάσταση αναδόχου - ∆/νση Έργων - Εκλογή προσωπικού - Μηχανικά µέσα – Ώρες 
Εργασίας 
 
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, 

µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα. 
2. Η ∆/νση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στον τόπο κατασκευής γίνεται από τεχνικό 

που έχει τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στη παράγ.6 του άρθρου 6 του Ν.1418/84 όπως ισχύει σήµερα. 

3. Απαγορεύεται η κάλυψη αφανούς εργασίας ή η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, η οποία δεν 
µπορεί να καταµετρηθεί εκ των υστέρων, σε µέρες αργίας ή ώρες µη λειτουργίας της Υπηρεσίας. 

 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  15ο 
 
Πινακίδες ενδεικτικές του έργου που κατασκευάζεται 
 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη στην προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων 
ενδεικτικών του έργου που εκτελείται µε την επωνυµία του Κυρίου του έργου (∆ήµος Ηρακλείου), 
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (∆/νση Τεχνικών Έργων),  και του Τµήµατος της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας (Τµήµα Οδοποιίας). Για έργα που χρηµατοδοτούνται και από Κοινοτικούς πόρους θα 
τοποθετηθεί η πινακίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  16ο 
 
Προθεσµίες – Παράταση – Ποινικές ρήτρες 
 
1. Ολική και τµηµατικές προθεσµίες 

Η Προθεσµία περαιώσεως του υπόψη έργου ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 
ηµερολογιακές ηµέρες  από την υπογραφή της σύµβασης.  

Μέσα στη παραπάνω προθεσµία πρέπει να έχουν γίνει και όλες οι απαιτούµενες δοκιµασίες. 
Στο χρονοδιάγραµµα κατασκευής που προβλέπεται στο άρθρο 32 του Π.∆. 609/85 να  

υποβάλλει ο ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του και τις ακόλουθες τµηµατικές προθεσµίες α) 
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εκατό (100) ηµέρες για την εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών, β) διακόσιες εξήντα πέντε  
(265) ηµέρες για την εκτέλεση εργασιών διάστρωσης σκυροδέµατος. 

 
2. Παράταση της συνολικής προθεσµίας και των τµηµατικών εγκρίνεται σύµφωνα µε τις 

συνδυασµένες διατάξεις του 2ου εδαφίου της παραγ.4 του άρθρου 5 όπως ισχύει σήµερα  µετά την 
ισχύ του Ν.2229/94 και των παραγ.2 και 3 του άρθρου10 του Ν.1418/84 , όπως τροποποιήθηκε µε 
το Ν.2229/94 και σύµφωνα µε το Ν.3263/2004. 

3. Η έγκριση των παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταµένη Αρχή , ύστερα από αίτηση του 
αναδόχου και αναλυτικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Π.∆/τος 609/85.  

 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  17ο 

 
Αναθεώρηση τιµών 
 
 Εφαρµόζεται το άρθρο 10 του Ν.1418/84  όπως ισχύει σήµερα µε το Ν.2229/94, το άρθρο 41 του 
Π.∆.609/85, το Π.∆.286/94 και   το Ν.2940/01 και ο Ν. 3263/2004 
  Το ποσό της δαπάνης αναθεώρησης καταβάλλεται από πιστώσεις του έργου. 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  18ο 
 
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου - Οριστική παραλαβή του 
 
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διατηρεί τα έργα σε αρίστη κατάσταση µέχρι της παραλαβής 

τους και να επιδιορθώνει µε δαπάνες του κάθε φθορά που προέρχεται από διάφορες αιτίες 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 παραγ.1 του Π.∆. 609/85 ο χρόνος εγγυήσεως του έργου 
καθορίζεται σε 15 µήνες. µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή του 
έργου. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 54  του Π.∆. 609/85. 

2. Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο µήνες από τότε που λήγει ο 
χρόνος εγγυήσεως που καθορίζεται µε το άρθρο 54 του 609/85 Π.∆/τος. Γενικά ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 55 του Π.∆/τος 609/85 ́΄οριστική παραλαβή΄΄. 

3. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες αποκαταστάσεως 
τόσο του έργου που κατασκευάζεται απ’ αυτόν, όσο και τυχόν άλλων συµπληρωµατικών έργων 
που θα κατασκευαστούν κατόπιν πάνω στο έργο (επίχωµα οδοστρωσίας ασφαλτικής 
επιστρώσεως, συµπληρωµατικής στρώσεως κ.λ.π.) πάντα µέσα στο χρόνο εγγυήσεως και εφ’ 
όσον οι φθορές και οι ζηµιές που οφείλονται σε αιτίες πληµµελούς κατασκευής των έργων που 
έχουν αναληφθεί απ΄ αυτόν. 

 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  19ο 
 
Συµπληρωµατική Σύµβαση - Αυξοµειώσεις εργασιών & νέες εργασίες – 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - Αναλύσεις τιµών 
 
1. Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1418/84 ως τροποποιήθηκε µε το Ν.2372/96, µε το Ν. 

2940/01, µε το Ν. 3212/03 ως και το Π.∆. 402.96. 
2. Το θέµα των ΤΜΝΕ και ΠΚΤΜΝΕ ρυθµίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.∆. 609/85 

όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.286/94 και το Π.∆.402/96 
3. Συµβατικά Τιµολόγια Ανάλυσης τιµών και περιγραφικά τιµολόγια βάσει των οποίων κανονίζεται 

Τ.Μ.Ν.Ε κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.∆.609/85 όπως ισχύει σήµερα είναι µε σειρά 
ισχύος. 

• Η Α.Τ.Ο.Ε. και το αντίστοιχο αναλυτικό τιµολόγιο που εγκρίθηκε µε την αριθµ. Ε7/1253/155/16-
1-76 απόφαση της τέως Υπηρεσίας Οικισµού του Υπ.∆.Ε.  
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• Η Α.Τ.Ε.Ο. και το αντίστοιχο Π.Τ.Ε.Ο. που εγκρίθηκε µε την αριθ.Γ3β/0/12/Γ34-Ω/1975 
απόφαση τέως Υπ.∆.Ε. 

• Η Α.Τ.Υ∆Ρ και το αντίστοιχο αναλυτικό τιµολόγιο που εγκρίθηκε µε την αριθµ.ΒΜ5/Ο/30317/4-
6-79 απόφαση Υπουργού ∆.Ε ( ΦΕΚ 169/Β/21-2-1980 ). 

• Η Α.Τ.Ο.Ε. – Α.Τ.ΗΛΜ και το αντίστοιχο αναλυτικό τιµολόγιο που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
Ε7/1253/155/16-1-76 απόφαση της τέως Υπηρεσίας Οικισµού του Υπ.∆.Ε. 

Για την σύνταξη των Νέων Τιµών Μονάδος Εργασιών ισχύουν και οι υπουργικές αποφάσεις µε 
αριθµούς : 
• ∆1α/0/11/60/9-9-92 
• ∆6/οικ/22172/9-9-92 

που αφορούν αναπροσαρµογή τιµών µονάδος της Α.Τ.Ε.Ο και της Α.Τ.Υ∆Ρ.Ε. 
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει µε συµπληρωµατική σύµβαση κατά τις διατάξεις του 

Ν.2372/96 και Π.∆.402/96 κάθε εργασία που κατέστη αναγκαία από απρόβλεπτα γεγονότα ή δεν 
µπορεί να διαχωριστεί της κύριας σύµβασης. Η συµπληρωµατική σύµβαση συνάπτεται µέχρι 
δαπάνης 50% του ποσού της κύριας σύµβασης, ύστερα από σχετική διαπραγµάτευση µε την 
Προϊσταµένη Αρχή. Στο ποσό της κυρίας και συµπληρωµατικής σύµβασης προβλέπεται κονδύλιο 
για αµοιβή µελετών κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 22 της παρούσης. 

 
     
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  20ο 
 
Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρµογή του εδάφους 
 
 Ο ανάδοχος  υποχρεούται να εκτελεί ότι τοπογραφικές εργασίες χρειάζονται για τη σωστή και 
άρτια εκτέλεση του έργου, καθώς και τις απαραίτητες εφαρµογές τοπογραφικών µετρήσεων και ε 
εφαρµογών στο έδαφος. Οποιοδήποτε κόστος για την εφαρµογή και την εκτέλεση των παραπάνω 
εργασιών χρειαστεί βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
 
  
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  21ο 
 
Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή των ∆ηµοσίων 
Έργων (Απόφ - ∆ΙΠΑ∆/889/02  ΦΕΚ 16/Β/14-1-02)  
 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, 
διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚεΤ, όπως εκφράζονται µέσω της υπηρεσίας 
αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 
 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  22ο 
 
Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ) (Απόφ - 
∆ΙΠΑ∆/889/02  ΦΕΚ 16/Β/14-1-02)  
 
 Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός 
κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ  ορίζονται τα εξής :  
 
21.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
 
21.2 Ορισµός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και ιατρού Εργασίας. 



 7 

Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων 
τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και 
υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας (Ν-1568/85, Π∆-17/96, Π∆-305/96, Π∆-294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του 
τεχνικού ασφαλείας και συντονιστή ασφαλείας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού 
Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο ΚΕΠΕΚ 
του ΣΕΠΕ. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας,  συντονιστή 
ασφαλείας και γιατρού Εργασίας, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ 
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ ο 
ανάδοχος  µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π∆-
95/99, Π∆-17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του 
Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞΥΠΠ). 
 
21.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 
 
21.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 
 
21.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφαλείας. Κατ΄ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για : 
• αναφορά ατυχήµατος 
• διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας 
• αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης 
• χρήση µέσων ατοµικής προστασίας 
• εκπαίδευση προσωπικού 
• ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 
 
21.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται 
από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής. 
 
21.7 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των 
µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία 
ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για 
την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να 
τεκµηριώνονται γραπτά. 
 
21.8 Άλλες προβλέψεις 
Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο έργο προς το αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του 
ΣΕΠΕ.  
Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα ΑΥΕ. 
Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζοµένους στο εργοτάξιο. 
Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ και τους 
υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και ου ιατρού εργασίας. 
 
21.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ. Ο συντονιστής ασφαλείας και υγείας του 
έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας 
της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό 
ΦΑΥ. 
Το ΣΑΥ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε ΦΑΥ εµπεριέχονται 
οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος 
ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση 
που δεν έχει παραδοθεί από τη Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, 
αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπανώς για το ∆ηµόσιο. 
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Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής :  
 
21.9.1 Γενικά  
• Είδος έργου και χρήση αυτού 
• Σύντοµη περιγραφή του έργου 
• Ακριβής διεύθυνση του έργου 
• Στοιχεία του κυρίου του έργου 
• Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 
 
21.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 
 
21.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 
 
21.9.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 
 
21.9.5 Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρηστών. 
 
21.9.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών 
 
21.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ Βοηθειών. 
 
21.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί 
τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση 
κατά την εργασία σε ύψος. 
 
21.9.9 Καταγραφή σε πίνακα τω φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το 
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 
 
21.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα κινδύνων, τω πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας 
κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ.  
Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 
Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 
Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 
επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 
 
21.9.11 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 
 
21.9.12 Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για 
την πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα εργασίας που έχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του 
Αρθ.  12 του Π.∆. 305/96). 
 
Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής : 
 
21.9.A Γενικά  
• είδος έργου και χρήση αυτού 
• ακριβής διεύθυνση έργου 
• αριθµός αδείας 
• στοιχεία του κυρίου του έργου 
• στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ 
 
21.9.Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου 
• τεχνική περιγραφή του έργου 
• παραδοχές µελέτης 
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• τα σχέδια ''ως κατασκευάσθη'' 
 
21.9.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής του 
έργου ,π.χ. εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κλπ. 
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των 
διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, 
αερίων, ατµού κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ.  
 
21.9.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 
Το ανωτέρω περιλαµβάνει : 
Τον κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από 
τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους 
χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση 
έκτακτων γεγονότων. 
Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης 
του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες 
κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. 
Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική 
συντήρηση του έργου.  
Κατά την εκτέλεση του έργου,  το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του 
αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.  Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να 
παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ - ΦΑΥ. 
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 ΚτΕ. 
 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  23ο 
 
 
∆απάνη σύνταξης  ΣΑΥ και ΦΑΥ (Απόφ - ∆ΙΠΑ∆/889/02  ΦΕΚ 16/Β/14-1-02)  
 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και 
απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν 
κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 
 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  24ο 
 
 
Πιστοποίηση Εργασιών  
 
 Έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στο άρθρο 40 του Π.∆.609/85 και στη παράγ.8 του άρθρου 5 του 
Ν.1418/84 όπως ισχύει σήµερα. 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1ο 

 
Υλικά εργασιών – Απαιτήσεις - Μέθοδοι δοκιµασίας κλπ. 
 
Υλικά εργασιών 
 
1. Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να είναι 

αρίστης ποιότητας ύστερα από εργαστηριακό έλεγχο. 
2. Κατά την παραγωγή των αργών υλικών σκυροκονιαµάτων οδοστρωσίας και ασφαλτικών, πρέπει 

να γίνεται συνέχεια παρακολούθηση δειγµατοληψίας και έλεγχος της σκληρότητας, 
διαβαθµίσεως, πλαστικότητας και υδροφιλίας και να συντάσσονται σχετικά δελτία ελέγχου, στα 
∆ε πρωτόκολλα παραλαβής τόσο των υλικών όσο και των εργασιών πρέπει να σηµειώνεται ότι τα 
υλικά έχουν ελεγχθεί και έχουν βρεθεί σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές. Ο ανάδοχος έχει 
ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύµφωνο µε τις προδιαγραφές των πάσης 
φύσεως υλικών που χρησιµοποιούνται στις εργασίες αφού εξυπακούεται ότι µε την προσφορά 
του ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτελέσεως των εργασιών µε δοµικά 
υλικά. 
Για την εκτέλεση των εργασιών, για τις δειγµατοληψίες και για τον έλεγχο όλων των υλικών που 
χρησιµοποιούνται στο έργο, ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ισχύοντες κανονισµοί. 
Εργαστηριακοί έλεγχοι µε τους αυτούς κανονισµούς και όρους γίνονται και στις εκτελούµενες 
εργασίες για να διαπιστωθεί εάν έχουν εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις σχετικές Προδιαγραφές 
εκτελέσεως αυτών. 

3. Για την εκτέλεση των εργασιών Τεχνικών έργων οδοστρωσίας και ασφαλτικών θα 
χρησιµοποιηθούν µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου σύµφωνα και προς τα 
αναφερόµενα στις σχετικές Π.Τ.Π. τα κατάλληλα ασβστ/κα πετρώµατα βραχωδών εµφανίσεων 
και λατοµείων της περιοχής του έργου µε συντελεστή φθοράς σε τριβή και κρούση του 
προβλεποµένου από τις Π.Τ.Π. Η Υπηρεσία δεν θα υποδείξει στον ανάδοχο πηγές λήψεως 
υλικών. 

4. Για την κατασκευή των επιχωµάτων θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλα δάνεια αµµοχαλικώδους 
συστάσεως από τους χείµαρρους ή και δανειοθαλάµους ορυκτών υλικών της περιοχής του έργου 
µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου. Ο δείκτης πλαστικότητας των δανείων αυτών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε (5). 

5. Ο ανάδοχος θα φροντίσει για ανεύρεση κατάλληλων πηγών λήψεως υλικών, είτε µισθώνοντας 
είτε αγοράζοντας τις κατάλληλες θέσεις είτε ακόµα προµηθευόµενος αυτά από τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις λατοµείων που ήδη λειτουργούν στην περιοχή του έργου. Για την περίπτωση αυτή 
το δηµόσιο δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση να απαλλοτριώσει κατάλληλες εκτάσεις που θα 
χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος για την παραγωγή των υλικών. 

6. Κατά συνέπεια στις τιµές που θα προσφέρει ο ανάδοχος για την κατασκευή του έργου θα 
συµπεριλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες πρόσθετες δαπάνες για την προµήθεια από ιδιωτικά ή 
κοινοτικά λατοµεία των αναγκαίων αργών υλικών ή για την µίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την 
παραγωγή τους.  

• Επίσης στις τιµές της προσφοράς πρέπει να περιληφθούν οι δαπάνες κατασκευής και 
συντηρήσεως των δρόµων που θα απαιτηθούν για την προσπέλαση και µεταφορά των υλικών από 
οποιαδήποτε πηγή και αν λαµβάνονται. 

• ∆εν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο καµία αξίωση για πληρωµή άλλης αποζηµίωσης από τυχόν 
πρόσθετες µεταφορές ή δυσµενείς συνθήκες µισθώσεως. 
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• Σηµειώνεται ότι αποτελεί συµβατική υποχρέωση του αναδόχου η αφαίρεση (µετά την αποκάλυψη 
του) ακαταλλήλου (κατά τη διαλογή) υλικού, η απαιτούµενη διαλογή ή πολλαπλή θραύση και το 
πλύσιµο του υλικού, ώστε το υλικό να ανταποκρίνεται στους όρους της αντίστοιχης Π.Τ.Π. 

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν χρησιµοποιήσει οποιαδήποτε πηγή υλικών που θα διαλέξει 
να φροντίσει µε δαπάνη του να εξεταστεί το υλικό που παράγεται από αυτή από το Περιφ/κό 
Εργαστήριο ∆.Ε. για να διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλο και σύµφωνα προς τις σχετικές 
πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές. 

• Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να είναι 
αρίστης ποιότητας ύστερα από εργαστηριακό έλεγχο. 

• Τούτο αποτελεί συµβατική υποχρέωση. 
7. Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα σε οποιαδήποτε φάση του έργου να κάνει δειγµατοληψίες για  

τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών και των εργασιών χρησιµοποιώντας γι αυτό τις 
εργαστηριακές εγκαταστάσεις, τα µέσα και το προσωπικό του αναδόχου ο οπoίος είναι 
υποχρεωµένος να θέσει χωρίς προφάσεις στη διάθεση της υπηρεσίας όλα αυτά καθώς και τυχόν 
απαιτούµενες δαπάνες που περιλαµβάνονται στα γενικά έξοδα του. 
Το γεγονός τούτο βέβαια δεν απαλλάσσει από την ευθύνη τον ανάδοχο, που είναι αποκλειστικά 
και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα των εργασιών και το δοκίµιο των υλικών. 

8. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να βρει µε δική του ευθύνη και δαπάνη τις κατάλληλες θέσεις και 
εκτάσεις για την αποθήκευση κάθε είδους υλικών που του είναι απαραίτητα για την εκτέλεση 
του έργου. 

1. Εάν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος να προκληθούν ζηµιές σ’ αυτό δεν επιτρέπουν, κατά την 
απόλυτη κρίση  της υπηρεσίας, την απόθεση υλικών για µεγάλο διάστηµα σε χώρους όπου 
παρεµποδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων ή η κατασκευή του έργου, τότε ο ανάδοχος θα αποθέσει 
ορισµένες µόνο ποσότητες υλικών, χωρίς να έχει το δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω προσθέτων ή 
πλαγίων µεταφορών φορτώσεων κλπ. οι οποίες περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας εργασιών. 

10 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος λάβει εντολή να προµηθευτεί ο ίδιος την άσφαλτο που 
χρειάζεται στο έργο, τότε η πληρωµή του θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν µε βάση 
παραστατικά στοιχεία του κόστους και χωρίς προσαύξηση για αναθεώρηση, η τιµή µονάδας ∆ε, που 
θα προκύπτει έτσι θα περιλαµβάνει την προµήθεια και τη µεταφορά της ασφάλτου µε τον πιο 
οικονοµικό για το ∆ηµόσιο τρόπο. 

 
 

 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  2ο 
 
∆ίκτυα άλλων φορέων 
 
• Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη ότι σε µερικά τµήµατα µέσα στο πλάτος που καταλαµβάνει 

ο καινούργιος δρόµος πιθανώς να βρίσκονται δίκτυα της ∆ΕΗ και του ΟΤΕ, σωλήνες 
υδρεύσεως κλπ. 

• Θα πρέπει εποµένως παράλληλα µε τις εργασίες που θα εκτελούνται για την κατασκευή του 
δρόµου, να εκτελεσθούν και από τις αρµόδιες Εταιρείες ή Υπηρεσίες και εργασίες για την 
µετατόπιση των δικτύων ή την αποµάκρυνση των αγωγών κλπ. Με τις εργασίες αυτές δεν θα 
έχει ο εργολάβος καµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη, είναι υποχρεωµένος όµως να φροντίζει 
ώστε οι εν λόγω εταιρείες ή Οργανισµοί να επιταχύνουν την αποµάκρυνση των εµποδίων 
αυτών και να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών χωρίς να έχει 
το δικαίωµα να αξιώσει οποιαδήποτε αποζηµίωση για καθυστερήσεις ή δυσκολίες που θα 
παρουσιαστούν στο έργο που κατασκευάζει ο ίδιος εξ αιτίας των εργασιών που εκτελούνται 
παράλληλα για αποµάκρυνση δικτύων αγωγών κλπ. 

• Αντίθετα είναι υποχρεωµένος κατά την εκτέλεση του έργου να πάρει όλα τα µέτρα που 
απαιτούνται για να µην προξενηθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των παραπάνω οργανισµών. 

• Οποιαδήποτε βλάβη προξενηθεί θα βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο που θα είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι τρίτων. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  3ο 

 
Σήµανση 
 
• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά την διάρκεια εκτελέσεως του έργου να τοποθετεί,συντηρεί, 

ή αντικαθιστά όλα τα προσωρινά σήµατα που απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ 
και της Πρότυπης   τεχνικής  προδιαγραφής    σήµανσης εκτελουµένων      έργων  σε  οδούς  
εντός   κατοικηµένων  περιοχών  ΒΜ5/30058   (ΦΕΚ 121/Τεύχος Β/23-3-1983 ) και σε οδούς 
εκτός κατοικηµένων περιοχών ΒΜ5/30428 (ΦΕΚ 589/Τεύχος Β/17-6-80)  καθώς και 
προσωπικό αν χρειαστεί για την ανεµπόδιστη και ασφαλή κυκλοφορία στον δρόµο στις 
παρακαµπτήριες , στις προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα 
και νύκτα, για την ασφαλή καθοδήγηση τόσο των πεζών όσο και των τροχοφόρων. 

• Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα γίνει εξ αιτίας της 
εκτελέσεως των έργων ακόµη και των εργασιών εκείνων που εκτελούνται απολογιστικά. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πληµµελώς την ανωτέρω σήµανση θα του επιβληθεί 
ποινική ρήτρα, που δεν µπορεί να ανακληθεί από 15 ευρώ για κάθε σήµα που δεν έχει τοποθετηθεί 
στη θέση που επιβάλλεται ή έχει τοποθετηθεί λάθος. 

 
 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  4ο 
 
Ποιοτικός έλεγχος υλικών-Ποινικές ρήτρες 
 
• Επισηµαίνεται ότι σχετικά µε τον ποιοτικό έλεγχο υλικών και το τρόπο εκτελέσεως όλων των 

εργασιών , θέση συµβατικού στοιχείου έχει η υπ’ αριθµ. Γ.1748/οικ 10-188/18-1-1969 απόφαση 
ΥΠ.∆.Ε. "περί συµπληρώσεως του άρθρου 7 παρ. 6 ΓΟΕΣΣΥ" περί εγκρίσεως και λειτουργίας 
εργοταξιακού εργαστηρίου των αναδόχων όπως αναθεωρήθηκε δια της Γ3γ/0/14/125-Ω/17-10-
1977 αποφάσεως του Υπουργείου ∆.Ε. Αναλυτικότερα οι έλεγχοι αυτοί είναι οι παρακάτω : 

 
Υποχρεωτικές δοκιµές 
 
• Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται κατά την εκτέλεση των εργασιών στην διενέργεια δοκιµών , 

µε δικά του έξοδα µέσω του Περιφερειακού Εργαστηρίου ∆ηµ. Έργων. 
 
Ελάχιστος αριθµός εκτελεστέων δοκιµίων 
 
Α. Συµπυκνωτές 
 
1.  Σκάφης ορύγµατος έδρασης επιχωµάτων ανά 30µ µήκους ή µικρότερου αυτοτελούς τµήµατος ανά 

κλάδο οδού ∆ΟΚΙΜΗ Ι 
2.  Επιχωµάτων και στρώσεις εξυγιάνσεως ανά 100µ3 συµπ. Όγκου ∆ΟΚΙΜΗ Ι 
3.  Υποβάσεων και βάσεως µηχανικώς σταθεροποιούµενου δι εκάστη στρώση ανά 300µ µήκους 

κλάδου οδού ∆ΟΚΙΜΗ Ι 
4.  Βάσεων σταθεροποιούµενων δια τσιµέντου ανά 200µ µήκους κλάδου οδού ∆ΟΚΙΜΗ 1 
5.  Ασφαλτικές επιστρώσεις ανά 4000 µ2 ∆ΟΚΙΜΗ Ι 
 
Β. Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως 
 
1.  Αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέµατα) οδοστρωσία και ασφαλτικών ανά 500µ3 ή η µελέτη 

σύνθεσης του σκυροδέµατος από την µονάδα παραγωγής. ∆ΟΚΙΜΗ Ι 
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2.  Αδρανή στραγγιστηρίων ή άλλων υλικών κατασκευής, π.χ. C20/25, λεπτά σκυρ/τα ανά 200µ3. 
∆ΟΚΙΜΗ Ι 

 
 
Γ. Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου 
 
1.  Αδρανή σκυροδεµάτων ανά 300µ3 ∆ΟΚΙΜΗ ΙΙΙ 
2.  Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500µ3 ∆ΟΚΙΜΗ Ι 
3.  Στρώσεις εξυγιάνσεως ανά 1000χµ3 ∆ΟΚΙΜΗ Ι 
 
 
∆. Υγεία πετρωµάτων 
 
Για τα πάσης φύσεως αδρανή από την ίδια πηγή ανά 10.000µ3 ή κλάσµα αυτών αν πρόκειται για πηγή 
από την οποία λαµβάνεται υλικό σε µικρότερη ποσότητα ∆ΟΚΙΜΗ Ι 
 
 
Ε. ∆οκίµια σκυροδέµατος 
 
1.  Για σκυρ/τα παραγόµενα σε µόνιµη εγκατάσταση και δια µη οπλισµένα στοιχεία ανά 150µ3 οµάδα 

6 δοκιµιών. 
2.  Οµοίως για οπλισµένα σκυροδέµατα ανά 50µ3 οµάδα 6 δοκιµιών. 
3.  Για προεντεταµένα σκυροδέµατα ανά 50µ3 ή κλάσµα αυτών, καλύπτον την ηµερήσια διάστρωση 

οµάδα 6 δοκιµιών. 
4.  Για σκυροδέµατα των ως άνω κατηγοριών παρασκευαζόµενα σε τοπικές εγκαταστάσεις για κάθε 

στοιχείο έργου, οµάδα τριών δοκιµιών. 
5.  Έλεγχος ποσού ασφάλτου και κοκκοµέτρησης ασφαλτοµίγµατος. Ανά τρίωρο παραγωγή. ∆οκιµη Ι 
6.  Έλεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοσκυρ/τος κατά MARSALL. Για κάθε ηµερήσια παραγωγή 

∆οκιµή Ι 
7.  Έλεγχος ισοδυνάµου άµµου αδρανλων ασφαλτικών κατά την παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος. 

Για κάθε ηµερήσια παραγωγή ∆οκιµή Ι 
8.  Ειδικότερα καθορίζεται ποινική ρήτρα σε δρχ. 250.000 ανά δώδεκα των υποχρεωτικών ελέγχων 

και δοκιµών µικρότερη του ελαχίστου αριθµού που καθορίζεται µε την ίδια απόφαση. Η ποινική 
ρήτρα είναι ανέκκλητος και θα επιβάλλεται στον ανάδοχο µε απόφαση του Πρ/νου της ∆/σας το 
έργο Υπηρεσίας και θα παρακρατείται από την πρώτη πιστοποίηση που θα συνταχθεί µετά την 
επιβολή της ποινικής ρήτρας. 

 
 
Ποιοτικός Έλεγχος Ασφαλτοµιγµάτων - Επιβολή περικοπών 
 
1.  Για τον ποιοτικό έλεγχο των ασφαλτοµιγµάτων ισχύουν τα αναφερόµενα στην Π.Τ.Π. Α265 και 

ειδικότερα στις παραγράφους 4.1.1 και 8.1.2 
2.  Για τον έλεγχο του πάχους του ασφαλτοτάπητα θα λαµβάνεται ο µέσος όρος των παχών του 

εργαστηριακού ελέγχου για τα οποία ισχύει dmax-dmin < 1,5 και στη συνέχεια η παρ. 8.1.2 της 
Π.Τ.Π.α265. 

3.  Επιφάνειες µε d<4 απορρίπτονται και δεν πιστοποιούνται οι αντίστοιχες ποσότητες 
ασφαλτοµίγµατος. 

4.  Εάν το εργαστηριακό αποτέλεσµα (µ.ο.) διαφέρει των ορίων των προδιαγραφών, αποτελεί το 
τελικό κριτήριο, µετά τον υπολογισµό και των αντοχών (+0,30) επιβάλλεται για κάθε απόκλιση, 
της τάξεως του -0,1 περικοπή 2% επί της συνολικής αξίας του έργου (ελεγχείσα επιφάνεια) και για 
κάθε απόκλιση της τάξεως του +0,1 περικοπή 3% αντιστοίχως. 

5.  Ποσοστά ασφάλτου µικρότερα ή µεγαλύτερα κατά µία (1) ή µισή (0,5) µονάδα αντίστοιχα των 
αποδεκτών (µε τις αντοχές) ποσοστών της ΠΤΠ Α265 έχουν σαν συνέπεια τον χαρακτηρισµό του 
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ελαττώµατος ως ουσιώδους και διατάσσεται η καθαίρεση και η επανακατασκευή ή δεν 
πιστοποιείται το σύνολο της εργασίας. 

6.  Για κάθε βαθµό µειωµένης συµπύκνωσης ασφαλτοτάπητα που αποδεικνύεται εργαστηριακά 
επιβάλλεται ποσοστό περικοπής 1% επί της συνολικής αξίας του έργου. 

7.  Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του αναδόχου να εκτελέσει το έργο µε βάση πρόσφατη µελέτη 
σύνθεσης την οποία οφείλει και να εφαρµόζει, η κρίση του ποιοτικά άρτιου έργου θα γίνεται από 
τα αρµόδια προς τούτα όργανα ∆/νουσα Υπηρεσία - Προϊσταµένη Αρχή µε γνώµονα τα οριζόµενα 
στην Π.Τ.Π.Α265, σε συνδυασµό µε τις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, και στις ανωτέρω 
παραγράφους. 

 
 

Ηράκλειο 07-10-2015 
 
 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                 Ο Συντάκτης 

    Η  ∆/ντρια  Συντήρησης & Αυτεπιστασίας 

 

 

   Ζαχαριουδάκη ∆έσποινα                                         Βαλύρη ∆έσποινα 

     Πολιτικός  Μηχανικός ΤΕ µε β΄βαθµό                                    Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός 


