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Άρθρο 1ο
Αντικείμενο τησ εργολαβίασ
Αντικείμενο τθσ εργολαβίασ αυτισ είναι θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν για τθν καταςκευι του παραπάνω
ζργου. Τα είδθ και οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν που προβλζπονται να εκτελεςκοφν αναγράφονται ςτον
προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ. Οι ςυμβατικζσ τιμζσ μονάδασ των εργαςιϊν είναι οι τιμζσ μονάδασ του
τιμολογίου τθσ μελζτθσ.
Άρθρο 2ο
Ιςχφουςεσ διατάξεισ
Ιςχφει ο Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» και τα άρκρα 80 - 110
για τα μθτρϊα του Ν. 3669/2008 «Κφρωςθ τθσ κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ δθμοςίων
ζργων» και οι τροποποιιςεισ τουσ κακϊσ και οι κανονιςτικζσ αποφάςεισ και οι εγκφκλιοι που
εκδόκθκαν ι εκδίδονται ςε εξουςιοδότθςι τουσ. Εφόςον το ζργο είναι ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν
Ε.Ε. ιςχφουν και οι διατάξεισ και οι οδθγίεσ για τα ςυγχρθματοδοτοφμενα από τθν Ε.Ε. ζργα.
Άρθρο 3ο
Κατακφρωςη δημοπραςίασ - φμβαςη
Η δθμοπραςία εγκρίνεται από τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 3 παρ. 5 και το
άρκρο 20 του Ρ.Δ. 171/87 και ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να περιμζνει τθν απόφαςθ για τθν
κατακφρωςθ ι όχι τθσ δθμοπραςίασ εξιντα (60) μζρεσ από τθ μζρα διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ ι
εκατόν είκοςι (120) εφόςον προβλζπεται αξιολόγθςθ προςφορϊν (παρ. 2 του άρκρου 23 του
Ρ.Δ.609/85).
Η ςφμβαςθ υπογράφεται από το Διμαρχο. Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται
να αντικαταςτιςει τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ με άλλθ για τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου ίςθ με το 5% του
προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ, εφόςον το ποςοςτό τθσ ζκπτωςθσ δεν ξεπερνά το όριο που
κακορίςτθκε με τθ ςχετικι απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων
που εκδόκθκε ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 4 του Ν. 3263/04 ι για τισ κατθγορίεσ που δεν ζχει
εκδοκεί θ ςχετικι υπουργικι απόφαςθ, κακορίηεται από τθ διακιρυξθ.
Στον προχπολογιςμό περιλαμβάνεται το κονδφλιο των απροβλζπτων και δεν περιλαμβάνονται τα
κονδφλια τθσ ανακεϊρθςθσ και του Φ.Ρ.Α. (παρ. 1 του άρκρου 4 του Ν. 3263/04).
Άρθρο 4ο
Αρχή εργαςιών - Προθεςμίεσ
Η προκεςμία για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν καταςκευισ και των δοκιμαςιϊν και ελζγχων που
απαιτοφνται (ςυνολικι προκεςμία), ορίηεται ςε τρεισ (3) ημερολογιακοφσ μήνεσ.
Πταν Διευκφνουςα Υπθρεςία του ζργου δεν είναι θ Τ.Υ. Διμου Βόλου (άρκρα 3 και 20 του Ρ.Δ. 171/87)
οι προκεςμίεσ αρχίηουν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που Διευκφνουςα
Υπθρεςία είναι θ Τ.Υ. Διμου Βόλου, αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ κοινοποιείται υποχρεωτικά ς’ αυτι μζςα
ςε δεκαπζντε (15) μζρεσ από τθν υπογραφι τθσ, οπότε οι ςυμβατικζσ προκεςμίεσ εκτζλεςθσ αρχίηουν

από τθ μζρα πρωτοκόλλθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ςχετικό βιβλίο τθσ Ρεριφζρειασ. Αν θ πρωτοκόλλθςθ
δε γίνει μζςα ςτθν προκεςμία των δεκαπζντε θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, τότε οι
ςυμβατικζσ προκεςμίεσ αρχίηουν με τθν εκπνοι τθσ δεκαπενκιμερθσ προκεςμίασ (παρ. 2 του άρκρου
7 του Ρ.Δ. 171/87).
Διακοπι εργαςιϊν για δυςμενισ καιρικζσ ςυνκικεσ δε δθμιουργεί ςτον ανάδοχο το δικαίωμα
διάλυςθσ τθσ εργολαβίασ.
Ο ανάδοχοσ οφείλει να παρακολουκεί τθν πρόοδο και των άλλων εργαςιϊν του ζργου που εκτελεί θ
υπθρεςία με άλλουσ εργολιπτεσ και δε δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ για ηθμιζσ ι διαφυγόντα κζρδθ
από κακυςτζρθςθ τθσ πορείασ των άλλων εργαςιϊν, οπωςδιποτε όμωσ δεν υπολογίηεται ςτισ
προκεςμίεσ του ζργου το χρονικό διάςτθμα που ζχουν διακοπεί οι εργαςίεσ για υπθρεςιακοφσ λόγουσ
και υπάρχει ζγγραφθ εντολι για τθ διακοπι.
Άρθρο 5ο
Ποινικζσ ρήτρεσ
Για κάκε μζρα υπαίτιασ από μζρουσ του αναδόχου υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ του ζργου, θ
ποινικι ριτρα ορίηεται (ςφμφωνα με το άρκρο 5 του Ν. 3263/04) ςε δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ
μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου και επιβάλλεται για αρικμό θμερϊν ίςο με το είκοςι τοισ εκατό
(20%) τθσ προβλεπόμενθσ από τθ ςφμβαςθ αρχικισ ςυνολικισ προκεςμίασ. Για τισ επόμενεσ θμζρεσ
μζχρι ακόμα δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ αρχικισ ςυνολικισ προκεςμίασ θ ποινικι ριτρα για κάκε
θμζρα ορίηεται ςε είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου.
Ωσ μζςθ θμεριςια αξία νοείται το πθλίκο του ςυνολικοφ χρθματικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, μαηί με το
ποςό των τυχόν ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων και χωρίσ τθν ανακεϊρθςθ και το Φόρο
Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.), προσ τθ ςυνολικι προκεςμία του ζργου.
Οι ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για τθν υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ δεν επιτρζπεται να
υπερβοφν ςυνολικά ποςοςτό ζξι τοισ εκατό (6%) του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α.
Εφόςον ςτθ ςφμβαςθ ορίηονται τμθματικζσ προκεςμίεσ το ςυνολικό ποςό τθσ ποινικισ ριτρασ για
υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν δεν μπορεί να ξεπεράςει ςε ποςοςτό το τρία τοισ εκατό (3%)
του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α.
Οι ποινικζσ ριτρεσ καταπίπτουν με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και
παρακρατοφνται από τον αμζςωσ επόμενο λογαριαςμό του ζργου. Η κατάπτωςθ των ποινικϊν ρθτρϊν
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ και των αποκλειςτικϊν τμθματικϊν προκεςμιϊν δεν ανακαλείται. Οι
ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των ενδεικτικϊν τμθματικϊν προκεςμιϊν ανακαλοφνται υποχρεωτικά
αν το ζργο περατωκεί μζςα ςτθ ςυνολικι προκεςμία και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ τθσ.
Άρθρο 6ο
Χρονοδιάγραμμα Καταςκευήσ
Μζςα ςε δεκαπζντε (15) μζρεσ από τθ ςυμβατικι αρχι των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ οφείλει να
υποβάλλει ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία Χρονοδιάγραμμα Καταςκευισ του ζργου ςφμφωνα με τθν
παραγρ. 4 του άρκρου 5 του Ν. 1418/84 (όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παραγρ. 3 του άρκρου 2 του Ν.
2229/94) και το άρκρο 32 του Ρ.Δ. 609/85 που θ υπθρεςία εγκρίνει μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ με τυχόν
ςυμπλθρϊςεισ ι τροποποιιςεισ.
Εφόςον ο ανάδοχοσ κακυςτεριςει υπαίτια πζραν του μθνόσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ τθν
υποβολι του αναλυτικοφ χρονοδιαγράμματοσ ι τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, κινείται υποχρεωτικά θ
διαδικαςία ζκπτωςθσ του (παρ. 4 του άρκρου 5 του Ν. 1418/84 όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παραγρ.
3 του άρκρου 2 του Ν. 2229/94 και παρ. 2 του άρκρου 6 του Ν. 3263/04).
Εφόςον ο προχπολογιςμόσ του ζργου δεν ξεπερνά το ποςό που μζχρι αυτό επιτρζπεται θ ςυμμετοχι
επιχειριςεων εγγεγραμμζνων ςτα Νομαρχιακά Μθτρϊα, δεν επιβάλλεται θ υποβολι
χρονοδιαγράμματοσ αλλά κεωρείται ωσ πρϊτοσ Ρίνακασ Εργαςιϊν, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του
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άρκρου 32 του Ρ.Δ. 609/85, ο προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ και ωσ θμερομθνία κοινοποίθςθσ του, θ
θμερομθνία τθσ ςυμβατικισ αρχισ.
Άρθρο 7ο
Επιμετρήςεισ
Κατά τθν διάρκεια καταςκευισ του ζργου παίρνονται από τον επιβλζποντα από κοινοφ με τον ανάδοχο
όλα τα αναγκαία ςτοιχεία για τθν επιμζτρθςθ των ποςοτιτων, καταχωροφνται ςε επιμετρθτικά φφλλα
ςε δφο αντίγραφα, υπογράφονται από τα δφο μζρθ και το κακζνα παίρνει από ζνα αντίγραφο.
Πταν πρόκειται για εργαςίεσ που, όταν ολοκλθρωκεί το ζργο, κα ζχουν επικαλυφκεί από άλλεσ ι κα
ζχουν ενςωματωκεί ςε άλλεσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καλζςει τον επιβλζποντα να
καταμετριςουν τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ και να ςυντάξουν Ρρωτόκολλο Ραραλαβισ Αφανϊν Εργαςιϊν.
Αντίςτοιχο πρωτόκολλο ςυντάςςεται, εφόςον απαιτείται, για τον κυβιςμό των αυτοκινιτων, τον
κακοριςμό τθσ μζςθσ απόςταςθσ μεταφοράσ κακϊσ και για οποιαδιποτε άλλθ εργαςία απαιτθκεί.
Ειδικότερα, θ παραλαβι και ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν
καταςκευι του ζργου ι ενςωματϊνονται ς’ αυτό, κακϊσ και ο χαρακτθριςμόσ των εδαφϊν, όπου
καταςκευάηεται το ζργο, γίνεται από επιτροπι από δφο ι περιςςότερουσ τεχνικοφσ υπαλλιλουσ, που
ορίηονται από τθν διευκφνουςα υπθρεςία, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 6 του Ν. 1418/84, όπωσ
ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ. 8 του άρκρου 2 του Ν. 2229/94.
Σφμφωνα με τα παραπάνω και με μζριμνα και δαπάνθ του αναδόχου, ςυντάςςονται οι επιμετριςεισ
κατά διακριτά τμιματα του ζργου και υποβάλλονται ςτθν υπθρεςία για ζλεγχο και τυχόν διόρκωςθ. Οι
επιμετριςεισ περιλαμβάνουν ςυνοπτικι περιγραφι τθσ εργαςίασ, ζνδειξθ του αντίςτοιχου άρκρου του
Τιμολογίου ι του πρωτοκόλλου Κανονιςμοφ Τιμϊν Μονάδασ Νζων Εργαςιϊν, τα αναγκαία
επιμετρθτικά ςχζδια και διαγράμματα και τουσ αντίςτοιχουσ υπολογιςμοφσ.
Μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν περάτωςθ του ζργου ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει
ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία όςεσ επιμετριςεισ λείπουν και τθν τελικι επιμζτρθςθ ςφμφωνα με το
άρκρο 38 του Ρ.Δ. 609/85.
Άρθρο 8ο
Πληρωμζσ
Οι πλθρωμζσ γίνονται τμθματικά με ανακεφαλαιωτικοφσ λογαριαςμοφσ. Οι λογαριαςμοί ςτθρίηονται
ςτισ επιμετριςεισ και τα πρωτόκολλα του άρκρου 7 τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων και καταρχιν
απαγορεφεται να περιλαμβάνονται εργαςίεσ που δεν ζχουν επιμετρθκεί. Είναι δυνατό να
περιλαμβάνονται ςτο λογαριαςμό εργαςίεσ με προςωρινζσ επιμετριςεισ, εφόςον βεβαίωσ ζχουν
λθφκεί επιμετρθτικά ςτοιχεία και εφόςον, κατά τθν κρίςθ τθσ υπθρεςίασ, δεν είναι δυνατι θ ςφνταξθ
επιμετριςεων για διακριτά τμιματα του ζργου. Η εξαίρεςθ αυτι επιτρζπεται μόνο για τον πρϊτο
λογαριαςμό του ζργου.
Ημιτελείσ εργαςίεσ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 40 του Ρ.Δ. 609/85 κακϊσ και υλικά ςτον τόπο του
ζργου που δεν ζχουν ενςωματωκεί ς’ αυτό, δεν μποροφν να περιλαμβάνονται ςτο λογαριαςμό.
Οι λογαριαςμοί ςυντάςςονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και ςυνοδεφονται από ςυνοπτικι
επιμζτρθςθ των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν από τθν αρχι του ζργου, από ςυνοπτικό πίνακα
υπολογιςμοφ τθσ ανακεϊρθςθσ, από τισ αποφάςεισ που αναγνωρίηουν καταβολζσ ςτον ανάδοχο ι
επιβάλλουν ποινικζσ ριτρεσ ι περικοπζσ ι άλλεσ απαιτιςεισ του εργοδότθ, κακϊσ και από
οποιαδιποτε άλλο ςτοιχείο προβλζπεται από τθ νομοκεςία ι ηθτθκεί από τουσ φορείσ που
χρθματοδοτοφν το ζργο.
Οι λογαριαςμοί υποβάλλονται ςε χρονικά διαςτιματα που κακορίηονται από τα ςυμβατικά τεφχθ και
οπωςδιποτε ςτα τζλθ των ανακεωρθτικϊν περιόδων.
Άρθρο 9ο
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Αναθεωρήςεισ
Οι ςυμβατικζσ τιμζσ δεν ανακεωροφνται ςφμφωνα με το άρκρο 153, παρ. 23 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’
147/08.08.2016).
Άρθρο 10ο
Αυξομείωςη Προχπολογιςμοφ - Νζεσ τιμζσ
Το ζργο εκτελείται ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ και τα τεφχθ και ςχζδια που τθ ςυνοδεφουν.
Για τθ διάκεςθ των απροβλζπτων δαπανϊν (απρόβλεπτα) κάκε ςφμβαςθσ ςυντάςςεται
Ανακεφαλαιωτικόσ Ρίνακασ Εργαςιϊν που δεν μπορεί να ςυμπεριλάβει ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ
που κατζςτθςαν αναγκαίεσ λόγω απροβλζπτων καταςτάςεων. Επίςθσ, από το κονδφλιο των
απροβλζπτων δαπανϊν δεν είναι δυνατό να πλθρωκοφν δαπάνεσ για μετατοπίςεισ δικτφων
Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ, απαλλοτριϊςεισ, αρχαιολογικζσ ζρευνεσ κ.λ.π..
Οι εργαςίεσ τθσ εργολαβίασ είναι δυνατό να μειωκοφν χωρίσ καμιά αποηθμίωςθ του αναδόχου μζχρι
το 25% του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ ποςοφ.
Οι μεταβολζσ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 8 του Ν. 1418/84 και το άρκρο 43 του Ρ.Δ.
609/85 (όπωσ ιςχφουν ςιμερα).
Άρθρο 11ο
Βεβαίωςη περάτωςησ εργαςιών
Με το πζρασ των εργαςιϊν και των δοκιμαςιϊν που προβλζπονται και μετά από ςχετικι αναφορά του
επιβλζποντα ο προϊςτάμενοσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ εκδίδει βεβαίωςθ για το χρόνο περάτωςθσ
των εργαςιϊν (Βεβαίωςθ Ρεράτωςθσ Εργαςιϊν).
Εφόςον με τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ περάτωςθσ των εργαςιϊν διαπιςτωκοφν επουςιϊδεισ μόνο
ελλείψεισ ςτισ εργαςίεσ που ζχουν εκτελεςκεί, που δεν επθρεάηουν τθ λειτουργικότθτα του ζργου,
γνωςτοποιοφνται από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία ςτον ανάδοχο οι ελλείψεισ και τάςςεται εφλογθ
προκεςμία για τθν αποκατάςταςι τουσ, οπότε θ Βεβαίωςθ Ρεράτωςθσ των εργαςιϊν εκδίδεται μετά
τθν εμπρόκεςμθ αποκατάςταςθ των ελλείψεων με θμερομθνία τθν θμερομθνία περάτωςθσ του ζργου,
χωρίσ να υπολογίηεται ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ.
Αν οι εργαςίεσ δεν ζχουν περατωκεί ι οι ελλείψεισ δεν είναι επουςιϊδεισ ι δεν περατϊκθκαν
οι επουςιϊδεισ ελλείψεισ εμπρόκεςμα, εφαρμόηονται, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, οι διατάξεισ των
άρκρων 46 και 47 του Ρ.Δ. 609/85.
Άρθρο 12ο
Χρόνοσ εγγφηςησ και υποχρεωτικήσ ςυντήρηςησ - Παραλαβή
Ο χρόνοσ που ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επικεωρεί τακτικά το ζργο, να το διατθρεί ςε άριςτθ
κατάςταςθ και να αποκακιςτά κάκε βλάβθ του, ορίηεται ςε δώδεκα (12) μήνεσ, εφόςον ο
προχπολογιςμόσ του ζργου δεν υπερβαίνει το όριο ςυμμετοχισ ςτισ δθμοπραςίεσ εργολθπτικϊν
επιχειριςεων Β’ τάξθσ, διαφορετικά ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) μινεσ. Ο χρόνοσ αυτόσ αρχίηει από τθ
βεβαιωμζνθ περάτωςθ των εργαςιϊν, εφόςον μζςα ςε δφο (2) μινεσ από αυτι υποβλθκεί από τον
ανάδοχο θ τελικι επιμζτρθςθ, διαφορετικά από τθν θμερομθνία που υποβλικθκε ι ςυντάχκθκε με
οποιοδιποτε τρόπο θ τελικι επιμζτρθςθ.
Η προςωρινι παραλαβι, εφόςον δεν ζχει πραγματοποιθκεί νωρίτερα, διενεργείται ταυτόχρονα με τθν
οριςτικι.
Άρθρο 13ο
Προςταςία Περιβάλλοντοσ - Περιβαλλοντικοί Όροι
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παίρνει κάκε μζτρο που είναι απαραίτθτο και να ςυμμορφϊνεται ςτισ
εντολζσ τθσ υπθρεςίασ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και του τοπίου τθσ περιοχισ του ζργου.
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Ειδικότερα, υποχρεοφται τόςο κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου όςο και κατά το χρόνο
υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ αυτοφ, να τθρεί απαρζγκλιτα όλουσ τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ που
ζχουν κακοριςτεί για το ζργο. Η απόφαςθ ζγκριςθσ των περιβαλλοντικϊν όρων ι το ζγγραφο
απαλλαγισ από τθν τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ αποτελεί αναπόςπαςτο
τμιμα τθσ Ε.Σ.Υ. του ζργου.
Σε κάκε περίπτωςθ, υποχρεοφται με δικζσ του δαπάνεσ (χωρίσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ, δεδομζνου ότι
οι ςχετικζσ δαπάνεσ περιλαμβάνονται ςτισ τιμζσ μονάδασ του τιμολογίου) πριν τθν παράδοςθ του
ζργου για χριςθ, να αφαιρζςει και να απομακρφνει από το εργοτάξιο του ζργου και γενικά τουσ γφρω
χϊρουσ τα απορρίμματα, ικριϊματα, μθχανιματα, υλικά, προςωρινζσ ι άλλεσ εγκαταςτάςεισ κ.λ.π., να
ιςοπεδϊςει και να διαμορφϊςει τουσ χϊρουσ όπου ιταν τοποκετθμζνα ι εγκατεςτθμζνα και γενικά να
αποκαταςτιςει το τοπίο που επθρεάςτθκε από ι κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου ςφμφωνα με τισ
υποδείξεισ τθσ υπθρεςίασ.
Άρθρο 14ο
Αρχαιότητεσ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται αμζςωσ μόλισ διαπιςτϊςει τθν φπαρξθ αρχαιοτιτων οποιαςδιποτε θλικίασ
ςτο ζργο, να ειδοποιιςει τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία και τθν αρμόδια Αρχαιολογικι Υπθρεςία και να
διακόψει κάκε εργαςία ςτθν περιοχι των ευρθμάτων, παίρνοντασ όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν
διατιρθςθ και διαφφλαξι τουσ κακϊσ και για τθ φφλαξθ του χϊρου.
Μετά τον πρϊτο χαρακτθριςμό από τθν Αρχαιολογικι Υπθρεςία, κα δοκοφν οδθγίεσ ςτον Ανάδοχο για
τθ ςυνζχιςθ των εργαςιϊν ι τθν προςωρινι διακοπι τουσ για τθ διενζργεια αρχαιολογικισ ζρευνασ
από τθν αρμόδια υπθρεςία και τθ μεταφορά του εξοπλιςμοφ και του προςωπικοφ του ςε άλλθ κζςθ
εργαςίασ ζωσ τθ λιξθ των αρχαιολογικϊν ερευνϊν, με ανάλογθ πικανόν τροποποίθςθ του
χρονοδιαγράμματοσ του ζργου.
Η μετατόπιςθ από τθ μία κζςθ εργαςίασ ςε άλλθ γίνεται άμεςα από τον ανάδοχο χωρίσ καμιά
αποηθμίωςθ προκειμζνου να μθν υπάρχει κακυςτζρθςθ εξαιτίασ του για τθ διενζργεια των
αρχαιολογικϊν ερευνϊν.
Άρθρο 15ο
Κανονιςτικζσ απαιτήςεισ για την αςφάλεια και την υγεία εργαςίασ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί το ζργο με τρόπο αςφαλι και ςφμφωνα με τουσ νόμουσ,
διατάγματα αςτυνομικζσ διατάξεισ και οδθγίεσ του Κυρίου του Ζργου, όπωσ εκφράηονται μζςω τθσ
υπθρεςίασ αναφορικά με τθν αςφάλεια και υγεία των εργαηομζνων.
Ειδικότερα, οφείλει να παίρνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 305/1996 «Ελάχιςτεσ
προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ που πρζπει να εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια
ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 92/57/Ε.Ο.Κ.», το Ρ.Δ. 17/1996 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ
αςφάλειασ και τθσ υγείασ των εργαηομζνων κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ προσ τισ Οδθγίεσ
89/391/Ε.Ο.Κ. και 91/383/Ε.Ο.Κ.», τθν εγκφκλιο του Υπουργείου Εργαςίασ με αρ. 130329/3-7-1995
«Αντιμετϊπιςθ τθσ κερμικισ καταπόνθςθσ των εργαηομζνων κατά το κζροσ», το Ρ.Δ. 396/1994
«Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθ χριςθ από τουσ εργαηόμενουσ εξοπλιςμϊν
ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία προσ ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία του Συμβουλίου
89/656/Ε.Ο.Κ.», το Ρ.Δ. 395/1994 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθ
χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηόμενουσ κατά τθν εργαςία τουσ ςε ςυμμόρφωςθ
προσ τθν Οδθγία του Συμβουλίου 89/655/Ε.Ο.Κ.», το Ρ.Δ. 85/1991 «Ρροςταςία των εργαηομζνων από
τουσ κινδφνουσ που διατρζχουν λόγω τθσ ζκκεςισ τουσ ςτο κόρυβο κατά τθν εργαςία προσ
ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 86/188/Ε.Ο.Κ.»,το Ρ.Δ. 70α/1998 «Ρροςταςία των εργαηομζνων που
εκτίκενται ςε αμίαντο κατά τθν εργαςία», το Ρ.Δ. 1073/1981 «Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν
εκτζλεςθ εργαςιϊν εισ εργοτάξια οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ Ρολιτικοφ
Μθχανικοφ», το Ρ.Δ. 778/1980 «Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν»,
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το Ρ.Δ. 95/1978 «Ρερί μζτρων υγιεινισ και αςφαλείασ των απαςχολοφμενων εισ εργαςίεσ
ςυγκολλιςεων», τθν απόφαςθ με αρ. ΔΙΡΑΔ/οικ/889/14-1-2003 του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και όλα τα λοιπά
ςχετικά διατάγματα, αποφάςεισ και οδθγίεσ που ιςχφουν ςιμερα.
Άρθρο 16ο
Οργάνωςη και Διαχείριςη Αςφάλειασ και Τγείασ Εργαςίασ
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εφαρμόςει το Σφςτθμα Οργάνωςθσ και Διαχείριςθσ Αςφάλειασ και Υγείασ
Εργαςίασ (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.) ςτο ζργο ϊςτε να περιοριςτεί ο εργαςιακόσ κίνδυνοσ ςτο ελάχιςτο. Ωσ
ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. ορίηονται οι εξισ:
 Διλωςθ πολιτικισ αςφάλειασ εργαςίασ του αναδόχου.
 Οριςμόσ τεχνικοφ αςφάλειασ, ςυντονιςτι αςφάλειασ και ιατροφ εργαςίασ.
Ειδικότερα και λόγω τθσ ςπουδαιότθτασ των κεςμϊν αυτϊν, τα προςόντα και κακικοντα των
ατόμων που κα παρζχουν τθσ υπθρεςίεσ του τεχνικοφ αςφαλείασ, ςυντονιςτι κεμάτων αςφαλείασ και
υγείασ κακϊσ και του ιατροφ εργαςίασ κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ
(Ν. 1568/85, Ρ.Δ. 294/88, Ρ.Δ. 17/96, Ρ.Δ. 305/96). Η ανάκεςθ των κακθκόντων του τεχνικοφ
αςφάλειασ, ςυντονιςτι κεμάτων αςφάλειασ και υγείασ κακϊσ και του ιατροφ εργαςίασ γίνεται
εγγράφωσ και κοινοποιείται ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία και ςτο αρμόδιο Κζντρο Ρρόλθψθσ
Επαγγελματικοφ Κινδφνου (ΚΕ.Ρ.Ε.Κ.) του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΡ.Ε.). Για τθν κάλυψθ
των αναγκϊν του ςε υπθρεςίεσ τεχνικοφ αςφαλείασ, ςυντονιςτι αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ,
μετριςεισ, αναπροςαρμογι ι και εκπόνθςθ του Σχεδίου Αςφάλειασ και Υγείασ (Σ.Α.Υ.) και του
Φακζλου Αςφαλείασ και Υγείασ (Φ.Α.Υ.) περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ του εργαςιακοφ κινδφνου,
εκπαίδευςθ προςωπικοφ κ.λ.π., ο ανάδοχοσ μπορεί να ςυμβάλλεται με εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ ι / και
με ειδικά αδειοδοτθμζνθ (Ρ.Δ. 17/96, Ρ.Δ. 95/99) από το Υπουργείο Εργαςίασ / Εξωτερικι Υπθρεςία
Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ του Επαγγελματικοφ Κινδφνου (ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ.).
3. Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων προςωπικοφ αναδόχου για κζματα Αςφάλειασ και Υγείασ Εργαςίασ.
4. Οργάνωςθ υπθρεςιϊν Αςφάλειασ και Υγείασ Εργαςίασ υπεργολάβων.
5. Εκπόνθςθ διαδικαςιϊν αςφάλειασ. Κατ’ ελάχιςτον απαιτοφνται διαδικαςίεσ για :
1. αναφορά ατυχιματοσ,
2. διερεφνθςθ των ατυχθμάτων και τιρθςθσ αρχείων βάςει τθσ νομοκεςίασ,
3. αντιμετϊπιςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ,
4. χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ,
5. εκπαίδευςθ προςωπικοφ,
6. ιατρικζσ εξετάςεισ εργαηόμενων
 Κατάρτιςθ ειδικϊν μελετϊν π.χ. για βοθκθτικζσ καταςκευζσ όπου τζτοια μελζτθ προβλζπεται
από τθ νομοκεςία ι προτείνεται από το Σ.Α.Υ. τθσ μελζτθσ ι τθσ καταςκευισ.
 Διαδικαςίεσ Επικεωριςεων.
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προγραμματίηει τθν τακτικι επικεϊρθςθ των χϊρων, του
εξοπλιςμοφ, των μεκόδων και των πρακτικϊν εργαςίασ ςε εβδομαδιαία βάςθ, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται
ςτθ νομοκεςία ι το απαιτοφν οι ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ζγκαιρθ
λιψθ μζτρων για τθν επανόρκωςθ των επικίνδυνων καταςτάςεων που επιςθμαίνονται. Οι
επικεωριςεισ πρζπει να τεκμθριϊνονται γραπτά.
8. Άλλεσ προβλζψεισ.
 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ τθσ ζναρξθσ των εργαςιϊν ςτο ζργο προσ το αρμόδιο
ΚΕ.Ρ.Ε.Κ. του Σ.ΕΡ.Ε..
 Κατάρτιςθ προγράμματοσ και υλοποίθςθ εκπαίδευςθσ των εργαηομζνων ςε κζματα
Αςφάλειασ και Υγείασ Εργαςίασ.
 Οδθγίεσ αςφαλοφσ εργαςίασ προσ εφαρμογι από όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ςτο εργοτάξιο.
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Ρρόβλεψθ για ςφγκλθςθ μθνιαίων ςυςκζψεων για κζματα Αςφάλειασ και Υγείασ Εργαςίασ
με το ςυντονιςτι Αςφάλειασ και Υγείασ Εργαςίασ και τουσ υπεργολάβουσ, παρουςία του
τεχνικοφ αςφαλείασ και του ιατροφ εργαςίασ.
Υποχρζωςθ αναδόχου για ανακεϊρθςθ Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

Ο ςυντονιςτισ αςφαλείασ και υγείασ του ζργου υποχρεοφται να κάνει τθν ανακεϊρθςθ του Σχεδίου
και του Φακζλου Αςφάλειασ και Υγείασ τθσ μελζτθσ, να παρακολουκεί τισ εργαςίεσ όςον αφορά
κζματα Αςφάλειασ και Υγείασ Εργαςίασ και να ςυντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ..
Το Σ.Α.Υ. αναπροςαρμόηεται ςε ςυνάρτθςθ με τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν ενϊ ςτο Φ.Α.Υ. εμπεριζχονται
οι ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ που ζχουν επζλκει. Συνεπϊσ ο Φ.Α.Υ. ςυμπλθρϊνεται ςταδιακά και
παραδίδεται με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ςτον Κφριο του Ζργου ενθμερωμζνοσ ϊςτε να περιζχει τα
πραγματικά ςτοιχεία του ζργου, ζτςι όπωσ αυτό καταςκευάςτθκε. Σε περίπτωςθ που δεν ζχει
παραδοκεί από τθν Υπθρεςία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. ςτον ανάδοχο μαηί με τθν τεχνικι μελζτθ, αυτόσ
υποχρεοφται ςτθ ςφνταξι τουσ και τθν υποβολι τουσ ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία αδαπάνωσ για το
Δθμόςιο.
10. Το Σ.Α.Υ. πρζπει να περιζχει τα εξισ :
10. 1 Γενικά.
 Είδοσ ζργου και χριςθ του.
 Σφντομθ περιγραφι του ζργου.
 Ακριβισ διεφκυνςθ του ζργου.
 Στοιχεία του κυρίου του ζργου.
 Στοιχεία του υπόχρεου για τθν εκπόνθςθ του Σ.Α.Υ..
 Ρλθροφορίεσ για υπάρχοντα δίκτυα υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ.
10.3 Στοιχεία για τθν προςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο και τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςτισ κζςεισ
εργαςίασ.
10.4 φκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων εντόσ και πζριξ του εργοταξίου.
10.5 Κακοριςμό των χϊρων αποκικευςθσ υλικϊν και τρόπου αποκομιδισ αχριςτων.
10.6 Συνκικεσ αποκομιδισ επικίνδυνων υλικϊν.
10.7 Διευκζτθςθ χϊρων υγιεινισ, εςτίαςθσ και Α’ βοθκειϊν.
10.8 Μελζτεσ καταςκευισ ικριωμάτων που δεν περιγράφονται ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ π.χ.
ειδικοί τφποι ικριωμάτων, αντιςτιριξθσ, μεγάλων ορυγμάτων ι επιχωμάτων κ.λ.π. και
διατάξεισ για πρόςδεςθ κατά τθν εργαςία ςε φψοσ.
10.9
Καταγραφι ςε πίνακα των φάςεων και υποφάςεων εργαςιϊν του ζργου, ςφμφωνα με το
εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ του ζργου.
10.10 Τθν καταγραφι ςε πίνακα των κινδφνων, των πθγϊν κινδφνων και τθσ εκτίμθςθσ
επικινδυνότθτασ κάκε φάςθσ και υπογραφισ του ζργου με κλιμάκωςθ τθσ εκτίμθςθσ
επικινδυνότθτασ π.χ.
Χ = Χαμθλι εκτίμθςθ κινδφνου
Μ = Μζτρια εκτίμθςθ κινδφνου
Υ = Υψθλι εκτίμθςθ κινδφνου
Σε περίπτωςθ ταυτόχρονθσ εκτζλεςθσ φάςεων εργαςιϊν κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι
επιπλζον απορρζοντεσ κίνδυνοι.
10.11 Εναλλακτικζσ μζκοδοι εργαςίασ για κινδφνουσ που δεν μποροφν να αποφευχκοφν.
10.12 Για τον εναπομζνοντα εργαςιακό κίνδυνο κα πρζπει να αναφζρονται ςυγκεκριμζνα μζτρα
για τθν πρόλθψι του, κακϊσ και ειδικά μζτρα για εργαςίεσ που ενζχουν ειδικοφσ
κινδφνουσ (Ραράρτθμα ΙΙ του άρκρου 12 του Ρ.Δ. 305/96).
1.
Ο Φ.Α.Υ. πρζπει να περιζχει τα εξισ :
11.1
Γενικά.
2. Είδοσ ζργου και χριςθ του.
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3.
4.
5.
6.

Ακριβι διεφκυνςθ του ζργου.
Αρικμό άδειασ.
Στοιχεία του Κυρίου του Ζργου.
Στοιχεία του ςυντονιςτι αςφάλειασ και υγείασ που κα ςυντάξει των Φ.Α.Υ..
11.2
Στοιχεία από το μθτρϊο του ζργου :
1. Τεχνικι περιγραφι του ζργου.
2. Ραραδοχζσ μελζτθσ.
3. Τα ςχζδια «όπωσ καταςκευάςτθκε».
11.3
Οδθγίεσ και χριςιμα ςτοιχεία ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ, που κα πρζπει να
λαμβάνονται υπόψθ κατά τισ ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ κακ’ όλθ τθ
διάρκεια τθσ ηωισ του ζργου π.χ. εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, μετατροπισ κακοριςμοφ κ.λ.π..
Ενδεικτικά οι οδθγίεσ και τα ςτοιχεία αυτά αναφζρονται ςτον αςφαλι τρόπο εκτζλεςθσ
των διάφορων εργαςιϊν, ςτθν αποφυγι κινδφνων από τα διάφορα δίκτυα (φδρευςθσ,
θλεκτροδότθςθσ, αερίων, ατμοφ κ.λ.π.) ςτθν πυραςφάλεια κ.λ.π..
11.4
Εγχειρίδιο Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ του ζργου.
Το παραπάνω περιλαμβάνει :
1. Τον Κανονιςμό Λειτουργίασ του ζργου π.χ. όλα τα ςτοιχεία που κα αφοροφν τθ χριςθ του
ζργου από τουσ χριςτεσ, βαςικά ενθμερωτικά φυλλάδια κατάλλθλα και επαρκι, που κα
διανεμθκοφν ςτουσ χριςτεσ ϊςτε κάκε χριςτθσ να γνωρίηει πωσ κα χρθςιμοποιιςει το ζργο και
τι κα κάνει ςε περίπτωςθ ζκτακτων γεγονότων.
2. Οδθγίεσ λειτουργίασ για το προςωπικό λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ του ζργου π.χ. οδθγίεσ
χριςθσ του ακινιτου και κινθτοφ εξοπλιςμοφ που ανικει ςτθ ςυγκεκριμζνθ εργολαβία ςε
ςυνκικεσ κανονικισ λειτουργίασ και ςε ςυνκικεσ ζκτακτου περιςτατικοφ κ.λ.π..
3. Οδθγίεσ ςυντιρθςθσ του ζργου. Ρεριλαμβάνονται ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ για τθν περιοδικι
ςυντιρθςθ του ζργου.
12.
Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τθροφνται ςτο εργοτάξιο με ευκφνθ του
αναδόχου και είναι ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. Η Διευκφνουςα Υπθρεςία
παρακολουκεί τθν φπαρξθ και εφαρμογι των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ..
13.
Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ ςυνοδεφει το ζργο
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του και φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου.
14.
Πλεσ οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα παραπάνω αφοροφν τθν οργάνωςθ του εργοταξίου
και απαιτοφνται από το νόμο, βαρφνουν τον ανάδοχο και κα πρζπει να ζχουν
ςυνυπολογιςτεί από αυτόν κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του δεδομζνου ότι
ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ τιμζσ του τιμολογίου.
Άρθρο 17ο
Πρόγραμμα Ποιότητασ Ζργου
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, εφόςον προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ ι ηθτθκεί από τθν
υπθρεςία, να ςυντάξει Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου και να το υποβάλλει ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία
για ζγκριςθ πριν από τθν ζναρξθ του ζργου, ςφμφωνα με τθ με αρ. ΔΕΕΡΡ ΟΙΚ. 502/13-10-2000
απόφαςθ του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. Β 1262/18-12-2000), όπωσ ιςχφει ςιμερα. Η δαπάνθ για τθ ςφνταξθ
και εφαρμογι του Ρρογράμματοσ Ροιότθτασ Ζργου βαρφνει τον ανάδοχο, δεδομζνου ότι
ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ τιμζσ του τιμολογίου.
Άρθρο 18ο
Ιςχφουςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και κανονιςμοί
Για τθν καταςκευι του ζργου ιςχφει το Ρ.Δ. 696//74 «Ρερί αμοιβϊν μθχανικϊν και τεχνικϊν
προδιαγραφϊν μελετϊν» όπωσ τροποποιικθκε με το Ρ.Δ. 515/89, οι πρότυπεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
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ζργων οδοποιίασ ζκδοςθσ 1966 και νεωτζρων και οι πρότυπεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςιμανςθσ, ο
κανονιςμόσ τεχνολογίασ ςκυροδζματοσ, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τουσ ςωλινεσ κυκλικισ
διατομισ, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ φραγμάτων και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων ζργων
οδοποιίασ που εγκρίκθκαν με τθ Δ17α/03/101/ΦΝ.437/18.10.04/απόφαςθ του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε., κακϊσ
και όλεσ οι νεϊτερεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι τροποποιιςεισ τουσ.
Στθν περίπτωςθ αγωγϊν φδρευςθσ, ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ με τθν παρουςία του
επιβλζποντα τεχνικοφ τθσ Τ.Υ. Διμου Βόλου να προβαίνει με δαπάνεσ του ςτον ζλεγχο τθσ
ςτεγανότθτασ των αρμϊν με υποβολι του αγωγοφ ςε υδραυλικι πίεςθ ίςθ με αυτι που προβλζπεται
από τον κανονιςμό οπότε και ςυντάςςεται το ςχετικό πρωτόκολλο δοκιμαςίασ. Κανζνα τμιμα αγωγοφ
δε κεωρείται ότι ζχει παραλθφκεί αν δεν ζχει υποςτεί με επιτυχία τον παραπάνω ζλεγχο
ςτεγανότθτασ. Οποιαδιποτε βλάβθ ι διαρροι αποκακίςταται με δαπάνεσ του.
Η ποιότθτα του ζργου και θ ςυμμόρφωςι του προσ τισ προδιαγραφζσ αυτζσ κα παρακολουκείται ς’
όλα τα ςτάδια με ςυνεχείσ ελζγχουσ μακροςκοπικοφσ και εργαςτθριακοφσ.
Άρθρο 19ο
Ποιότητα υλικών – Δείγματα - Ζλεγχοι
Πλα τα υλικά πρζπει να είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ ςτθν αγορά, χωρίσ βλάβθ και ελαττϊματα,
καινοφργια και αμεταχείριςτα και όπωσ αυτά περιγράφονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ εργολαβίασ. Τα
υλικά και λοιπά είδθ που κα χρθςιμοποιθκοφν χωρίσ ζγκριςθ κα απορρίπτονται εφόςον διαπιςτωκεί θ
ακαταλλθλότθτα τουσ. Τα απαιτοφμενα δείγματα κα παίρνονται ζγκαιρα πριν από τθν χριςθ τουσ και
κα εξετάηονται από αρμόδιο κρατικό εργαςτιριο με δαπάνθ του αναδόχου.
Στα προβλεπόμενα από τισ προδιαγραφζσ χρονικά διαςτιματα κα καλείται το αρμόδιο κρατικό
εργαςτιριο για δειγματολθψίεσ και δοκιμαςίεσ ςτοιχείων του ζργου (αντοχι ςκυροδζματοσ,
ςυμπυκνϊςεισ κ.λ.π.).
Για τθ διευκόλυνςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ ςτουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ, ο ανάδοχοσ είναι
υποχρεωμζνοσ να διατθρεί ςτον τόπο του ζργου μία ςειρά μιτρεσ για τθ λιψθ δοκιμιϊν
ςκυροδζματοσ, ςτον αρικμό και τισ διαςτάςεισ που προβλζπονται από τον Κανονιςμό Τεχνολογίασ
Σκυροδζματοσ, κακϊσ και κάκε άλλθ ςυςκευι, όργανο, εργαλείο κ.λ.π. απαιτθκεί για το ςκοπό αυτό.
Επιπλζον, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να δζχεται τον Ειδικό Σφμβουλο Ροιοτικοφ Ελζγχου
(Ε.Σ.Ρ.Ε.Λ.) και τα αρμόδια όργανα που προβλζπονται από τισ διατάξεισ για τα ςυγχρθματοδοτοφμενα
από τθν Ε.Ε. ζργα, εφόςον το ζργο είναι ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν Ε.Ε..
Άρθρο 20ο. Ζργα ςυντήρηςησ αρχαιοτήτων.
Για τα ζργα ςυντιρθςθσ αρχαιοτιτων επιπλζον των διατάξεων του άρκρου 2 ιςχφουν και οι διατάξεισ
του άρκρου 9 του Ν. 2557/97 και του Ρ.Δ. 99/92 και τα ζργα παρακολουκοφνται και από τθν αρμόδια
εφορία αρχαιοτιτων.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να απαςχολεί αναγνωριςμζνουσ ςυντθρθτζσ αρχαιοτιτων και ζργων
τζχνθσ διαφόρων βακμίδων και υλικά που προθγουμζνωσ κα ζχουν εγκρικεί από τθν αρμόδια εφορία
αρχαιοτιτων, ενϊ μετά το πζρασ των εργαςιϊν οφείλει να υποβάλλει ς’ αυτι ζκκεςθ των εργαςιϊν
που ζχουν εκτελεςτεί.
Άρθρο 21ο. Προςαρμογή ςυμπλήρωςη μελζτησ. Εφαρμογζσ ςτο ζδαφοσ.
Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ χωρίσ άλλθ αμοιβι, αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να
προχωριςει ςτον ζλεγχο τθσ τεχνικισ μελζτθσ του ζργου, να επιςθμάνει με ζγγραφό του τυχόν
ςφάλματα ι ατζλειεσ και να προτείνει και επιφζρει μετά από ζγκριςθ τισ απαραίτθτεσ διορκϊςεισ,
ςυμπλθρϊςεισ, τροποποιιςεισ δεδομζνου ότι είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν ευςτάκεια και
ζντεχνθ καταςκευι του ζργου που εκτελεί. Επιπλζον ζχει υποχρζωςθ μα βάςθ τισ οδθγίεσ τθσ
υπθρεςίασ να ςυμπλθρϊνει ι να ςυντάςςει από τθν αρχι τισ ςχετικζσ μελζτεσ και καταςκευαςτικά
ςχζδια που πικανόν υπάρχουν ι που ο ίδιοσ ζχει ςυντάξει και να τα προςαρμόηει ςτο ζδαφοσ. Πλα τα
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παραπάνω κα ςυντάςςονται και υπογράφονται από διπλωματοφχο μθχανικό που κα αμείβεται από
τον ανάδοχο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν για τισ αμοιβζσ των μθχανικϊν, χωρίσ καμία
αποηθμίωςθ του αναδόχου δεδομζνου ότι ςτισ τιμζσ του τιμολογίου ςυμπεριλαμβάνονται και θ αμοιβι
του μθχανικοφ που κα ςυντάξει τισ μελζτεσ κακϊσ και κάκε φφςθσ πρόςκετθ δαπάνθ που κα
απαιτθκεί για τθ ςφνταξι τουσ.
Κάκε εργαςία που είναι απαραίτθτθ για τθν εφαρμογι ςτο ζδαφοσ των εγκεκριμζνων διαγραμμάτων
και ςχεδίων, εκτελείται με επιμζλεια και δαπάνθ (υλικά, τεχνικά μζςα, προςωπικό κ.λ.π.) του
αναδόχου και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ που ελζγχει τθν ακρίβεια και τθ
ςυμφωνία με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ.
Κάκε πρόςκετθ δαπάνθ από κακι εφαρμογι ι ακόμθ και ανακρίβεια τθσ μελζτθσ και των ςχεδίων
βαρφνει αποκλειςτικά τον ανάδοχο.
Άρθρο 22ο. Δίκτυα Οργανιςμών.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να απευκυνκεί ςε όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινισ ωφελείασ για να του
γνωρίςουν τισ κζςεισ των δικτφων τουσ που οφείλει να προςτατεφει ςε όλθ τθ διάρκεια των εργαςιϊν
του. Η ευκφνθ και δαπάνθ για τθν αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ που κα προκλθκεί ς’ αυτά κακϊσ και
κάκε αποηθμίωςθ που πικανόν ηθτθκεί από τρίτουσ, από τθν αιτία αυτι, βαρφνει τον ανάδοχο.
Άρθρο 23ο. Μελζτη ςυνθηκών καταςκευήσ του ζργου.
Η ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία ι θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ αποτελεί αμάχθτο
τεκμιριο ότι ο ανάδοχοσ, μετά από προςωπικι μετάβαςι του, γνωρίηει τισ τοπικζσ ςυνκικεσ του ζργου
δθλαδι τοποκεςία, διαμόρφωςθ και φφςθ εδάφουσ, πθγζσ λιψθσ υλικϊν και νεροφ, ςυνικεισ
μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ, διακυμάνςεισ ςτάκμθσ υπόγειων νερϊν, ποταμϊν, λιμνϊν, κάλαςςασ
κ.λ.π., τθ δυνατότθτα εξεφρεςθσ του κατάλλθλου προςωπικοφ, μθχανθμάτων, υλικϊν κ.λ.π., κακϊσ και
οτιδιποτε άλλο μπορεί να επθρεάςει τθν πρόοδο ι το κόςτοσ των εργαςιϊν. Επίςθσ αμάχθτο
τεκμιριο αποτελεί ότι ο ανάδοχοσ γνωρίηει τα ςυμβατικά τεφχθ τθσ μελζτθσ κακϊσ και το φορζα και
τισ ςυνκικεσ χρθματοδότθςθσ.
Άρθρο 24ο. Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου.
Οι τιμζσ του τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ ολοκλθρωμζνων εργαςιϊν. Ο ανάδοχοσ δεν
δικαιοφται καμία άλλθ πλθρωμι ι αποηθμίωςθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ εκτόσ
από το ποςοςτό για γενικά ζξοδα και όφελοσ του εργολάβου που είναι 18% και ενδεχόμενα τθν
ανακεϊρθςθ.
Στισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται εκτόσ των δαπανϊν που περιγράφονται ςτα περιγραφικά
τιμολόγια, για τθν προμικεια όλων των υλικϊν και μικροχλικϊν που απαιτοφνται για τθν πλιρθ και
ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου και τθ μεταφορά τουσ ςτθ κζςθ που κα χρθςιμοποιθκοφν και θ διαλογι
τουσ, θ φφλαξι τουσ, θ φκορά κ.λ.π., οι δαπάνεσ λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, μίςκωςθσ, απόςβεςθσ,
αποκικευςθσ, φφλαξθσ των μθχανθμάτων, οχθμάτων, εργαλείων κ.λ.π. οι δαπάνεσ μιςκϊν και
θμερομιςκίων του προςωπικοφ, οι δαπάνεσ όλων των εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων, οι δαπάνεσ για τθ
μεταφορά, τθ διαμονι του κακϊσ και κάκε άλλθ παροχι ι αποηθμίωςθ προσ αυτό, οι δαπάνεσ για
εργαςίεσ που απαιτοφνται για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ κακϊσ και για τθν αποκατάςταςι του
ςφμφωνα με τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ και τισ υποδείξεισ τθσ υπθρεςίασ, οι δαπάνεσ για τθν
απομάκρυνςθ των μθχανθμάτων, ικριωμάτων, υλικϊν, εγκαταςτάςεων του εργοταξίου, απορριμμάτων
κ.λ.π. και τθν αποκατάςταςθ του χϊρου, οι δαπάνεσ για τθν πλθρωμι προςωπικοφ τθσ αρχαιολογικισ
υπθρεςίασ για τθν παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου, οι
δαπάνεσ για τθ διευκόλυνςθ και υποβοικθςθ τθσ αρχαιολογικισ υπθρεςίασ ςτισ εργαςίεσ τθσ, οι
δαπάνεσ για τισ διακοπζσ ι κακυςτεριςεισ των εργαςιϊν που μπορεί να προζλκουν από τισ ζρευνεσ ι
τθν ανεφρεςθ αρχαιολογικϊν ευρθμάτων κακϊσ και οι δαπάνεσ για τθν προςταςία των ευρθμάτων, οι
δαπάνεσ για ικριϊματα γενικά, οι δαπάνεσ για κάκε είδουσ αςφαλίςεισ ζργου μθχανθμάτων,
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προςωπικοφ, οι δαπάνεσ για κάκε είδουσ αποηθμίωςθ για ατυχιματα, οι δαπάνεσ για τθν καταςκευι,
ςυντιρθςθ, ςιμανςθ και αποηθμίωςθ παρακαμπτθρίων και δρόμων προςπζλαςθσ που είναι
απαραίτθτεσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, οι δαπάνεσ για τθ ςιμανςθ και περίφραξθ κάκε ςθμείου
του ζργου που είναι δυνατό να προξενιςει προβλιματα ι ατυχιματα, οι δαπάνεσ για τθν προςταςία
των δικτφων κοινισ ωφζλειασ, για τθν αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ ς’ αυτά όπωσ και κάκε αποηθμίωςθ
που πικανόν να ηθτθκεί για το λόγο αυτό από τρίτουσ, οι δαπάνεσ για τθν ςυντιρθςθ του ζργου ζωσ
τθν οριςτικι παραλαβι, οι δαπάνεσ για τθν εκπόνθςθ λεπτομερϊν καταςκευαςτικϊν ςχεδίων, για τθ
ςφνταξθ ι τροποποίθςθ των μελετϊν, για τθν εφαρμογι των μελετϊν ςτο ζδαφοσ, για τθ ςφνταξθ των
επιμετρθτικϊν ςχεδίων και των τελικϊν ςχεδίων εφαρμογισ και λεπτομερειϊν, οι δαπάνεσ για τθ λιψθ
φωτογραφιϊν του ζργου ςε όλεσ τισ φάςεισ καταςκευισ του ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ
υπθρεςίασ, οι δαπάνεσ για τισ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ και τισ δοκιμζσ των υλικϊν και των διαφόρων
ςτοιχείων του ζργου κακϊσ και για τθν προμικεια και διατιρθςθ ςτον τόπο του ζργου των
απαραίτθτων ςυςκευϊν, οργάνων και εργαλείων (μιτρεσ για δοκίμια ςκυροδζματοσ, κόςκινα κ.λ.π.)
που είναι απαραίτθτθ για τθ λιψθ δοκιμιϊν ι τθν εκτζλεςθ των εξετάςεων, τα ζξοδα ςυμμετοχισ ςτθ
δθμοπραςία και ςε κάκε επανάλθψι τθσ, τα ζξοδα ςφςταςθσ, λειτουργίασ και διάλυςθσ του
εργοταξίου και του γραφείου επίβλεψθσ, οι δαπάνεσ για τθν κίνθςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και
τθσ προϊςταμζνθσ αρχισ κακϊσ και κάκε δαπάνθ για τθ διάκεςθ των απαραιτιτων οργάνων, ςυςκευϊν
και υλικϊν που απαιτοφνται για τθν άρτια και απρόςκοπτθ επίβλεψθ των εργαςιϊν του ζργου, οι
δαπάνεσ ςφνταξθσ και τιρθςθσ του Σ.Α.Υ. και του Φ.Α.Υ. ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τθν
Ε.Σ.Υ. κακϊσ και οι δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν οργάνωςθ του εργοταξίου ςφμφωνα με αυτά, οι
δαπάνεσ για τθ ςφνταξθ και εφαρμογι Ρρογράμματοσ Ροιότθτασ Ζργου εφόςον προβλζπεται από τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ ι ηθτθκεί από τθν υπθρεςία θ ςφνταξθ και εφαρμογι του, οι δαπάνεσ για τθν
καταςκευι και τοποκζτθςθ πινακίδων με τα ςτοιχεία του ζργου, που θ τοποκζτθςι τουσ επιβάλλεται
από τα εκνικά ι τα προγράμματα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτθ μορφι, διαςτάςεισ και χρϊματα, που
κακορίηονται από αυτά, οι φόροι, τα τζλθ, οι δαςμοί, οι αςφαλιςτικζσ κρατιςεισ ι επιβαρφνςεισ, οι
τόκοι και αποςβζςεισ κεφαλαίων και εγγυιςεων και γενικά κάκε δαπάνθ που, ακόμθ και αν δεν
κατονομάηεται ρθτά, είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου.
Εκ των υςτζρων δεν είναι δυνατό να κεμελιωκεί καμία αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ για τισ ποςότθτεσ και
τισ αποςτάςεισ μεταφοράσ των υλικϊν ι για τισ αποδόςεισ των εργατοτεχνιτϊν ι για τισ τιμζσ των
θμερομιςκίων και των υλικϊν.
Άρθρο 25ο
Φόροι – Σζλη - Κρατήςεισ
Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ που ιςχφουν τθν θμζρα τθσ
δθμοπραςίασ ι τθσ ανάκεςθσ και υποχρεοφται να καταβάλλει ςτο εργατοτεχνικό του προςωπικό ότι
ορίηεται κάκε φορά από το Υπουργείο Εργαςίασ με αποφάςεισ του (δϊρα εορτϊν Ράςχα και
Χριςτουγζννων, μζρεσ υποχρεωτικισ αργίασ, επιδόματα αδείασ κ.λ.π.).
Εφόςον το ζργο εκτελείται από πιςτϊςεισ του προγράμματοσ δθμόςιων επενδφςεων, απαλλάςςεται
από κάκε κράτθςθ προσ τρίτουσ εκτόσ από τθν ειςφορά 0,2 % προσ το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε 1,0%,
Ε.Μ.Ρ. 0,5%, τθν ειςφορά 0,6% του Ν. 2166/93, τον ειδικό φόρο 3% και τθν εγγφθςθ για τθν καλι
εκτζλεςθ του ζργου 5%. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ, εκτόσ από τισ παραπάνω, υπόκειται και ςτισ
παρακάτω κρατιςεισ : Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 2,0%, Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 1,0%, Τ.Ρ.Ε.Δ.Ε. 1,0%, Τ.Ε.Ε. 0,2%.
Διευκρινίηεται ότι αν μετά τθν θμζρα τθσ δθμοπραςίασ ι τθσ ανάκεςθσ επιβλθκοφν νζοι φόροι, τζλθ,
κρατιςεισ κ.λ.π. ι καταργθκοφν παλιοί, τα αντίςτοιχα ποςά κα είναι ςε βάροσ ι ςε όφελοσ του ζργου
και ο ανάδοχοσ κα πλθρϊνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ υποχρεϊςεισ που ιςχφουν τθ μζρα
διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ ι τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, όταν πρόκειται για απευκείασ ανάκεςθ.
Επίςθσ τον ανάδοχο βαρφνουν τα ζξοδα τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ κατά τθν οποία
ζγινε θ κατοχφρωςθ του ζργου ςτον ανάδοχο.
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Άρθρο 26ο
Αςφάλιςη προςωπικοφ
Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να αςφαλίηει το προςωπικό που απαςχολεί ςτο Ι.Κ.Α. και ςτουσ άλλουσ
αςφαλιςτικοφσ φορείσ και να καταβάλλει εγκαίρωσ τισ νόμιμεσ ειςφορζσ.
Άρθρο 27ο
Σήρηςη νόμων, αςτυνομικών διατάξεων. Μζτρα αςφάλειασ.
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί τουσ νόμουσ και τισ αςτυνομικζσ διατάξεισ και να παίρνει
όλα τα κατάλλθλα μζτρα, για τθν αςφάλεια του ζργου, του προςωπικοφ του και κάκε τρίτου και
ευκφνεται απόλυτα και αποκλειςτικά, αςτικά και ποινικά, για οποιοδιποτε ατφχθμα, ηθμιά ι βλάβθ
ςυμβεί ςτο ζργο, ςτο προςωπικό του ι ςε κάκε τρίτο από οποιαδιποτε αιτία ακόμθ και για τα τυχαία.
Επιπλζον οφείλει να διατθρεί το απαιτοφμενο φαρμακευτικό υλικό για τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν
και να παρζχει τισ πρϊτεσ βοικειεσ ςε περίπτωςθ ατυχθμάτων. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικι του
ευκφνθ και δαπάνεσ να εφαρμόηει τισ αςτυνομικζσ διατάξεισ και τισ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ τισ ςχετικζσ
με τθν εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ, τθν αντιςτιριξθ και επιςιμανςθ (περίφραξθ, πινακίδεσ, φϊτα,
προςωπικό κ.λ.π.) των ορυγμάτων, επιχωμάτων, υλικϊν, παρακαμπτθρίων και κάκε άλλο ςθμείο του
ζργου που είναι δυνατό να προκαλζςει προβλιματα ι ατυχιματα. Επίςθσ υποχρεοφται με ευκφνθ και
δαπάνθ του να δθμοςιεφςει ςτον τφπο κάκε αλλαγι ι διακοπι ςτθν κυκλοφορία και να χρθςιμοποιεί,
εφόςον παρουςιαςτεί ανάγκθ, υπαλλιλουσ τουσ τροχονόμουσ για τθν αςφαλι κακοδιγθςθ πεηϊν και
τροχοφόρων.
Τα παραπάνω μζτρα οφείλει να παίρνει ςε όλθ τθ διάρκεια του εικοςιτετραϊρου και οι δαπάνεσ για
τθν εφαρμογι τουσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ τιμζσ του τιμολογίου.
Άρθρο 28ο. Γενικζσ διατάξεισ. Δημοςιότητα ζργου. Φωτογραφίεσ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με μζριμνα και δαπάνεσ του, μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθ ςυμβατικι ζναρξθ
των εργαςιϊν, να τοποκετιςει ςτθ κζςθ που κα του υποδείξει θ Διευκφνουςα Υπθρεςία μία (1)
πινακίδα δθμοςιότθτασ για το ζργο.
Η μορφι, οι διαςτάςεισ και τα χρϊματα τθσ πινακίδασ κακορίηονται από το πρόγραμμα
χρθματοδότθςθσ του ζργου και ειδικότερα, εάν το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ε.Ε. από
τισ οδθγίεσ περί δθμοςιότθτασ ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ε.Ε. ζργων (Καν. 1159/2000),
προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ δθμοςιότθτα τθσ ςυγχρθματοδότθςισ του, ενϊ αν χρθματοδοτείται
από εκνικοφσ πόρουσ από τισ οδθγίεσ που προβλζπει το αντίςτοιχο πρόγραμμα.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει και να υποβάλλει ςτθν υπθρεςία, με μζριμνα και δαπάνεσ του:
1. Φωτογραφίεσ τθσ προχπάρχουςασ κατάςταςθσ τθσ άμεςθσ περιοχισ του ζργου, με τθν 1 θ
πιςτοποίθςθ,
2. Φωτογραφίεσ των κυριοτζρων φάςεων του ζργου με κάκε επόμενθ πιςτοποίθςθ,
3. Φωτογραφίεσ του ζργου μετά τθν περάτωςι του, με τθν τελευταία πριν τθν τελικι
πιςτοποίθςθ,
4. Φωτογραφίεσ τθσ πλθροφοριακισ πινακίδασ δθμοςιότθτασ που κα τοποκετθκεί για το ζργο
Οι φωτογραφίεσ κα πρζπει να είναι ευκρινείσ και κατατοπιςτικζσ και κα υποβάλλονται μαηί με τα
αρνθτικά τουσ ςε τρία αντίγραφα και ςε διάςταςθ 13Χ18 ι 18Χ24 cm.

Βόλοσ, 20-03-2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΑΝΑΡΛ. Δ/ΝΤΙΑ

ΚΕΛΑΪΔΟΡΟΥΛΟΣ ΑΝΑΓΥΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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