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          Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

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 Δ/νουσας το έργο Υπηρεσίας, πρόκειται να 
κατασκευαστεί το έργο που αναφέρεται στο 3ο άρθρο των ειδικών όρων της υπόψη 

Ε.Σ. και πρόκειται να συσταθεί η σχετική εργολαβική σύμβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο - Αντικείμενο εργολαβίας 

Το τεχνικό κείμενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται στο τεύχος 
της Τεχνικής Έκθεσης της παρούσης μελέτης. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο - Γενική ισχύς Τιμολογίου 
Η προσφορά για την εκτέλεση του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 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 υποχρέωσή του. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο - Μηχανικός εξοπλισμός - Εργαλεία - Υλικά 

Ο ανάδοχος πρέπει να προμηθευτεί με δικές του δαπάνες όλα τα μηχανήματα, τα 
εργαλεία ώς και τα μεταφορικά μέσα, που είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει, ο κύριος του έργου μπορεί να  διαθέσει στον 
ανάδοχο τα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο - Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 
Ο ανάδοχος σε προθεσμία που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από 15 μέρες και να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες ,συντάσει 
και υποβάλει στην διευθύνουσα υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργου.  

Για την σύνταξη, έγκριση και αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να δέχεται 
τις αναπροσαρμογές του προγράμματος καθώς και τις απαιτούμενες παρατάσεις των 

προθεσμιών λόγω αυξομείωσης των χορηγουμένων πιστώσεων. 



 

Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα 

από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να 
υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής 
προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται 
από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την 

υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής 
απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια 
όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 

του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές. Για τις προθεσμίες του έργου ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Χρόνος έναρξης της συμβατικής προθεσμίας καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 147 
του Ν.4412/16 και το Π.Δ. 171/1987. Όλες οι προθεσμίες συνολική και τμηματικές 

αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν στα συμβατικά τεύχη ορίζεται 
διαφορετικά. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
7.1 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ 1β το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. 
7.2 Συμπληρωματική εγγύηση ίδιου ποσοστού κατατίθεται και σε κάθε 

μεταγενέστερη επαύξηση του ποσού της σύμβασης. 
7.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με τις κρατήσεις που γίνονται σε 
κάθε πληρωμή σύμφωνα με την παρ. 6α  του άρθρου 72 & παρ. 12 του άρθρου 152 

του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο - Ημερολόγιο έργου 

Το ημερολόγιο του έργου  τηρείται με μέριμνα του ανάδοχου. Ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 146 του Ν.4412/16 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο - Επιμετρήσεις 
9.1 Τα διακριτά μέρη του έργου ο ανάδοχος στο τέλος κάθε μήνα συντάσσει 
επιμετρήσεις για τις εργασίες του προηγούμενου μήνα και τις υποβάλλει για έλεγχο 
στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αφού υπογράψει με την ένδειξη όπως συντάχθηκαν από 

τον ανάδοχο. 
9.2 Μέσα σε δύο (2) μήνες το αργότερο από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει τυχόν επι-μέρους επιμετρήσεις που 

λείπουν από την τελική επιμέτρηση. Η διαδικασία ελέγχου της τελικής επιμέτρησης 
ολοκληρώνεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή 
της. 

Λοιπά θέματα για τις επιμετρήσεις ορίζονται στο άρθρο 151 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  

Μέτρα για την απόλυτη διεξαγωγή της συγκοινωνίας στην περιοχή του έργου κατά 
την διάρκεια των εργασιών.  
10.1 Κάθε σχετική δαπάνη, που απαιτείται για την σήμανση και εξασφάλιση συνεχούς 

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art141_3
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art141_3


10.2 Ο ανάδοχος καθίσταται ο μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα 
που θα οφείλεται στη μη λήψη απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο - Ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές προδιαγραφές 
 

 
 
Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 
2.1.      Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις:  
           Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών & Υπηρεσιών. 
 
2.2.      Ισχύοντες Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές 
2.2.1.   Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από 

Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ) και ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 
(ΕΑΚ). 

2.2.2.  Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια 
συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001) 

2.2.3.  Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΦΕΚ 381/Β/24-
3-2000), καθώς και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές 
κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις 
συστημάτων προέντασης κ.λπ. 

2.2.4.   Ο Ισχύων Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Γ.Ο.Κ. 
2.2.5.   Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, όπως ισχύει σήμερα. 
2.2.6.   Ο Κανονισμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
2.2.7.   Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η. 
2.2.8.   Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Όμβριων 
2.2.9.   Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
2.2.10. Οι Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
2.2.11. Τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 

Οικοδομικών Εργασιών» (ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 
αντίστοιχα). 

2.2.12. Οι διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.Δ. 71/88», 
όπως ισχύουν μετά από την 33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
(ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98) και οι λοιπές πυροσβεστικές διατάξεις. 

2.2.13. Οι τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας, 
γειτνίασης με αγωγούς υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η., κ.λπ. 

2.2.14.  Οι Ευρωκώδικες ή αντίστοιχοι κανονισμοί άλλων χωρών σε θέματα που δεν 
καλύπτονται από τους παραπάνω κανονισμούς και αποφάσεις. 

2.2.15. Τα αναλυτικά Τιμολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών, καθώς και τα 
αντίστοιχα Περιγραφικά Τιμολόγια. 

2.2.16.  Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (Φ.Ε.Κ. 59 Δ/3-2-1989) 
2.2.17.  Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης της Δημοπρασίας. 

2.2.18. Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) Έργων Οδοποιίας, έκδοσης 
1966 και μετά, του Υπουργείου Δημοσίων Έργων καθώς και η Γ.Σ.Υ., 
(Εγκύκλιος Α-67/74) 

2.2.19. Οι προσωρινές Π.Τ.Π., Οδοποιίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., που δεν έχουν 
καταργηθεί (Κωδικοποίηση 1964). 

2.2.20.  Το Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών». 
2.2.21. Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιστων προδιαγραφών 

ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια. 



2.2.22. Ν. 1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις 
οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83) 

 2.2.23 Του Π.Δ. 171/87 περί αποφαινόμενων οργάνων και ειδικές ρυθμίσεις σε   

             θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις.   
             (ΦΕΚ Α’ 84) 

2.2.24 Του Ν.3463 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 14/8.6.2006  

τεύχος Α') 
2.2.25  Του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') Νέα Αρχιτεκτονική της  

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους - Χρηματοδότηση - 

Φόροι 
12.1 Το ποσοστό για έξοδα και όφελος καθορίζεται σε 18% και διευκρινίζεται ότι οι 
τιμές του Τιμολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό. 

12.2 Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις Ιδίους πόρους και οι πληρωμές του 
ανάδοχου θα υπόκεινται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο - Έδρα επιχείρησης - Διορισμός 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με το άρθρο 135του Ν.4412/16 ο 
ανάδοχος, δηλώνει την έδρα της επιχείρησης και την ακριβή διεύθυνσή της και σε 
περίπτωση που αυτή είναι εκτός Νομού, υποχρεωτικά διορίζει αντίκλητο του, κάτοικο 

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Εκχώρηση έργου σε τρίτους απαγορεύεται χωρίς την έγκριση του 
φορέα κατασκευής του έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο - Διεύθυνση Έργων - Εκλογή προσωπικού - Μηχανικά μέσα  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει για το έργο όλο το απαιτούμενο 
προσωπικό, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και 

οποιαδήποτε άλλα μέσα. Τα υλικά μπορεί να διατίθενται στον εργολάβο από τον 
κύριο του έργου. 
Η Δ/νση των έργων από την πλευρά του ανάδοχου στον τόπο κατασκευής γίνεται 

από τεχνικό που έχει τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο - Πινακίδες ενδεικτικές του έργου που κατασκευάζεται 

Εφόσον το ζητήσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του 
δαπάνη στην προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ενδεικτικών του έργου που 
εκτελείται. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο - Πηγές λήψης υλικών 
Αν δεν καθορίζονται από τη σύμβαση οι πηγές λήψεως υλικών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να βρει και να δηλώσει στη Δ/νουσα Υπηρεσία της πηγές που θα 

χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του έργου. 
 



ΑΡΘΡΟ 17ο - Προθεσμίες - Παράταση - Ποινικές ρήτρες 
Ολικές και τμηματικές προθεσμίες. 

Παράταση της προθεσμίας περαίωσης δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο: 
Αν ισχυριστεί άγνοια των τοπικών συνθηκών της περιοχής εκτέλεσης του έργου, 
άγνοια χρόνου εκμετάλλευσης των πηγών λήψεων αδρανών υλικών (λατομεία κ.λ.π.) 

των δανείων υλικών επιχωμάτων (χειμάρρων, ορυχείων κ.λ.π.), άγνοια σύγχρονης 
εκμετάλλευσης των πηγών λήψεως που θα χρησιμοποιηθούν για το δρόμο και από 
τυχόν άλλες εν ενεργεία εργολαβίες κοντά στις υπάρχουσες πηγές (ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος χωρίς δαπάνη του Δημοσίου να δημιουργήσει νέες κατάλληλες θέσεις 
για να κατασκευάσει νέους δρόμους για προσπέλαση), άγνοια της καταστάσεως των 
δρόμων προσπελάσεως των πηγών που θα χρησιμοποιηθούν και των συνθηκών 

διανοίξεως καινούργιων, άγνοια των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην 
περιοχή ή άγνοια δυνατότητας εξευρέσεως εργατών, μηχανημάτων κ.λ.π. 
Το χρονοδιάγραμμα του έργου συντάσσεται και  υποβάλλεται από τον ανάδοχο με 

την μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την χρονική ανάλυση των 
ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα 
και σχετική έκθεση. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 18ο - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οριστική 
παραλαβή του 

18.1 Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα σε άριστη 
κατάσταση μέχρι της παραλαβής τους. Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 171 του 
Ν.4412/16. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 παρ 1 του Ν.4412  ο χρόνος εγγύησης του 
έργου μπορεί να καθορίζεται και μικρότερος των 15 μηνών εφόσον η φύση των 
εργασιών το επιτρέπει ή για έργα που δεν νοείται η μακροχρόνια συντήρησή τους. 

18.2 Η οριστική παραλαβή του έργου 
γίνεται μετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον 
ανάδοχο συντήρησης. Διενεργείται μέσα σε δύο μήνες, από τότε που λήγει ο χρόνος 

εγγύησης που καθορίζεται με το άρθρο 171 του Ν.4412/16. Γενικά ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/16. 
18.3 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 επίστρωσης, συμπληρωματικής στρώσεως ερεισμάτων 

κ.λ.π.), πάντα μέσα στο χρόνο εγγυήσεων και εφόσον οι φθορές και γενικά ζημίες 
που οφείλονται σε αιτίες πλημμελούς κατασκευής των έργων, που έχουν αναληφθεί 
απ’αυτόν. 

 
ΑΡΘΡΟ 19ο - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - Ανάλυση 
τιμών 

 
 
1.α) Το έργο εκτελείται,σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη 

συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη  
εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό  
ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν 
αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό 

περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του 
έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή 
οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν 



μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι 
μπορούν να διαχωριστούν από την  αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την 

τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.  
 
β) Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η 

 αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές    
εργασίες απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του 
ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ. 

 
Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής 
σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και η 
παραγράφος 2 του άρθρου 132. 
 

Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132, δεν 
απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) 
της παραγράφου 2 ή σύμβασης για την εκτέλεση ή την πληρωμή τους. 
 

Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του 
έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται 
γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Για τον καθορισμό τιμών μονάδας στις 

εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης λαμβάνονται οι τιμές της αρχικής 
σύμβασης και για τον κανονισμό τιμών μονάδας στις νέες εργασίες της 
συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζονται οι παράγραφοι 4, 5 και 6.  

 
2. Κάθε σύμβαση επόμενη της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει ιδίως τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές 

μονάδας των εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισμού 
δημοπράτησης του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισμού της αμέσως 
προηγούμενης σύμβασης και του προϋπολογισμού της προς κατάρτιση νέας 

σύμβασης. 
 
Περιλαμβάνει ακόμη και το κονδύλιο των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόμενη 

δαπάνη για αναθεώρηση, και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Οι δαπάνες για 
εγκεκριμένες αποζημιώσεις μη υποκείμενες σε Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται σε διακριτή 
ενότητα του Α.Π.Ε. για την καταγραφή της οικονομικής εικόνας του έργου.  

 
 
 

 
 
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο - Τοπογραφικές εργασίας - Εφαρμογή του εδάφους 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό και το τεχνικό 
προσωπικό και τα απαραίτητα μέσα και όργανα, για την εφαρμογή και τη χάραξη του 
εδάφους των σχεδίων της συμβάσεως, του καθορισμού των υψομετρικών σταθμών 
και γενικά κάθε τοπογραφικής φύσεως εργασία, που θεωρείται απαραίτητη για την 

κατασκευή επιστημονικά άρτιου έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο - Απολογιστικές εργασίες  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132_1_a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132_2
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art154
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art155
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132


Αν δεν είναι δυνατός ο καθαρισμός τιμής εργασιών δια Π.Κ.Ν.Τ.Μ., αυτές εκτελούνται 
απολογιστικά, μόνο ύστερα από έγγραφη αίτηση του αναδόχου προς την 

επιβλέπουσα υπηρεσία και έγγραφη έγκριση της υπηρεσίας και του εργοδότη, που θα 
καθορίσει και τους όρους εκτέλεσης, διαφορετικά και αποζημίωση δεν καταβάλλεται 
στον ανάδοχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 22ο - Αρχαιότητες 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμελλητί στην επιβλέπουσα υπηρεσία 

τυχόν εμφάνιση κατά την κατασκευή του έργου αρχαιοτήτων, με άμεση εφαρμογή 
των κειμένων, περί Αρχαιοτήτων, Διατάξεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο 
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. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 24ο - Μέτρα Ασφαλείας 
24.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με 
τους Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της 

Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά μερικές σχετικές διατάξεις όπως π.χ.: 
- Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας (άρθρ. 9, 44, 47) για σήμανση εκτελουμένων έργων, 

έργα επί οδών, αποθέσεις υλικών κ.λ.π. 
- Το Π.Δ. 305/96 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια" (Οδηγία 92/57 ΕΟΚ)  

- Το Π.Δ. 17/96 "Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ" 
- Το Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α) "Περί ασφάλειας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις 

ασχολουμένων μισθωτών"  
- Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337 Α) "Περί όπλων και εκρηκτικών υλικών" 
- Το Π.Δ. 413/77 (ΦΕΚ 128 Α) "Περί αγοράς μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών 

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

- Το Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α) "Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση 
εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού 
Μηχανικού" 

- Ο Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49/Α) "Κυρώσεις της διεθνούς σύμβασης εργασίας που αφορά 
στις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομή, βιομηχανία κ.λ.π." 
- Η Υπουργική απόφαση 3046/304/30-1-89 (ΦΕΚ 59/Δ) "Κτιριοδομικός κανονισμός" 

(Ειδικά το Άρθρο 5, παράγρ. 4.2 για τη χρήση εκρηκτικών)  
- Η Υπουργική απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 31245/οικ/22-5-93 "Συστάσεις για κατεδαφίσεις 
κτιρίων", με κατ' αναλογία εφαρμογή της σε κατεδαφίσεις υπαρχόντων τεχνικών 
έργων (συγκοινωνιακών έργων κ.λ.π.)    

Σύμφωνα με τα Π.Δ 305/96 και Π.Δ 17/96 ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός 
προθεσμίας 25 ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης, να υποβάλλει στην 
υπηρεσία τη δήλωση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ), Συντονιστού Υ 



& Α κατά την κατασκευή (ΣΥΑ) και Γιατρού Ασφάλειας (ΓΑ), καθώς και τη σχετική 
γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών προς το ΚΕ.Π.Ε.Κ. του Νομού. 

Επίσης ο ανάδοχος και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου, είναι υποχρεωμένος να 
καταρτίσει και να υποβάλλει στη Δ/ση του έργου υπηρεσία, εντός προθεσμίας 25 
ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης, (πάντως πριν από την έναρξη του 

έργου) σχέδιο ασφάλειας και υγείας και φάκελο ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του Ν.305/96.  
 

24.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων 
εργασίας με πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να 
εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και να τοποθετήσει 

κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα επισήμανσης και απαγορεύσεις προσεγγίσεις 
επικίνδυνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικές και συμβουλευτικές πινακίδες τόσο 
για τους εργαζόμενους, όσο και για τους κινούμενους στους χώρους εργοταξίων ή/και 

στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ’ αυτές. 
 
24.3 Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό 
επίβλεψης της Υπηρεσίας μετά των εκάστοτε Συμβούλων της και κάθε άλλο πρόσωπο 

που βρίσκεται στο χώρο του Έργου μετά από σχετική έγκριση, τα απαιτούμενα, κατά 
περίπτωση εργασίας, ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για 
ασφαλή εργασία, όπως ενδεικτικά: κράνη, γυαλιά, μάσκες  ηλεκτροσυγκολλητών  

κ.λ.π. Κατά την τυχόν εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
παρέχει τον απαιτούμενο ισχυρό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού και 
κάθε τρίτου. 

 
24.4 Για την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των 
εργοταξιακών χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να φροντίζει: 
  
24.4.1 Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης. 

 
24.4.2 Για τον περιοδικό καθορισμό των χώρων από επικίνδυνα, για ανάφλεξη, υλικά 
και την κατάλληλη διάθεσή τους.  

 
24.4.3 Να μην πραγματοποιεί εργασίες κολλήσεων ή και άλλες ανοικτής πυράς κοντά 
σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και των 

γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν.  
 
24.4.4 Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται κατόπιν 

και σύμφωνα με σχετική άδεια.  
 
24.5 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει 

μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και 
είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η 
τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν 

γενικά, όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν 
προβλέπονται από αυτή, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης 
ατυχημάτων. 
 

24.6 Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την 
αποφυγή ζημιών και ατυχημάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. 
ελεγχόμενες εκρήξεις, συστήματα συναγερμού για την απομάκρυνση ατόμων από 



τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών μέτρων για υπερκείμενες ή 
παρακείμενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κ.λ.π., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από 

την Υπηρεσία να χρησιμοποιήσει εκρηκτικές ύλες στις εκσκαφές. 
 
24.7 Ολες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και 

θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς 
του, κατά ανηγμένο τρόπο στις τιμές του Τιμολογίου Προσφοράς αυτού. 
 

ΑΡΘΡΟ 25ο - Τελικές Διατάξεις 
25.1 Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει 
λάβει γνώση των δυσχερειών στην περιοχή των έργων (όπως γίνεται λεπτομερειακή 

αναφορά σε άλλες θέσεις των τευχών δημοπράτησης) των στοιχείων εδάφους (με 
τυχόν σύνταξη από μέρους του γεωλογικής μελέτης και εκτέλεση δικών του 
γεωτρήσεων ή και φρεάτων και δική του γεωτεχνική αξιολόγηση) και είναι απόλυτα 

ενήμερος των συνθηκών εκτέλεσης του έργου από κάθε πλευρά, της κατάστασης 
των απαλλοτριώσεων και του τρόπου που θα αποδοθεί ελεύθερη η συνολικά 
απαιτούμενη λωρίδα για την εκτέλεση των έργων, πηγών και υλικών κάθε είδους 
κ.λ.π., όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε 

λόγο ή την παρέμβαση Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και ότι έχει λάβει υπόψη του, 
ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση κατά 
οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων, 

των δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει μελετήσει τα υπάρχοντα εγκεκριμένα 
διαγράμματα της μελέτης, καθώς και τα συμβατικά στοιχεία που συνιστούν, μαζί με 
αυτήν την Ε.Σ.Υ., τη βάση της προσφοράς του. 

 
25.2 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά 
υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε 

οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση με το έργο. 
 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
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