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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ. & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΤΜ. ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 150.000 € 
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ΤΕΧΝΙΚΗ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου Μαρµάρων είναι ο ενοριακός Ναός του ∆. ∆. 

Μαρµάρων, και βρίσκεται στο κέντρο του οικισµού όπου συνορεύει µε την κεντρική 

πλατεία. 

Ο Ναός ανήκει στις αρχές του 19ου αιώνα όπως µαρτυρούν : 

Η επιγραφή πάνω από την αψίδα στην ανατολική πλευρά 1819 και η επιγραφή στην 

εξωτερική πόρτα του κυρίως Ναού Μάιος 1819. 

Ο Νάρθηκας έχει κατασκευασθεί µεταγενέστερα του Ναού από συνεργείο µαστόρων 

από την Βούρµπιανη, όπως µαρτυρά η µαρµάρινη πλάκα στο εξωτερικό υπέρθυρο το 

1836.  

Το χαγιάτι που βρίσκεται σε όλο το µήκος της δυτικής και νότιας πλευράς του Ναού 

είναι κατασκευή νεότερη, γύρω στο 1970. 

2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Ο Ναός βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση από πλευράς στατικής επάρκειας. 

Το βασικό πρόβληµα του µνηµείου είναι η στεγανότητα της στέγης,  που µπορεί να 

οφείλεται τόσο στην κακή συντήρηση όσο και  στην  φυσιολογική  γήρανση των 

υλικών κατασκευής, των σχιστόπλακων. 

3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ανακατασκευή στέγης

Μετά την καθαίρεση των σχιστόπλακων γίνεται αποθήκευση τους και διαλογή 

όσων είναι σε καλή κατάσταση. 

 Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος της τσιµεντοκονίας επικάλυψης, και όπου 

υπάρχει αστοχίας γίνεται συµπλήρωση της. 

Πάνω στη τσιµεντοκονία θα διαστρωθεί ασφαλτόπανο πολυεστερικό µε ψηφίδα 

4Kg. Θα ακολουθήσει η κατασκευή της επίστρωσης µε υγιείς λιθόπλακες. Η τελευταία 
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ζώνη εύρους 0,80 - 1,00m της πλακοσκεπής θα γίνει κολυµβητή, µε καλή συνάφεια 

στη λιθοδοµή. 

Η ίδια µέθοδος θα εφαρµοστεί και για την αποκατάσταση της στέγης του 

τρούλου και της στέγης των κεραιών. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα σηµεία που η  στέγη έρχεται σε 

επαφή µε  κάθετες επιφάνειες, όπου θα πρέπει να συµπληρωθεί µολύβι, για την 

καλύτερη στεγάνωση τους. 

Θα ακολουθήσει αποξήλωση της στέγης των χαγιατιών της νότιας και δυτικής 

πλευράς, διαλογή των χρήσιµων σχιστόπλακων,  και τέλος, επίστρωση µε υγιείς 

λίθους. 

Σηµείωση

Όλες οι τεχνικές που περιγράφονται παραπάνω πληρούν όλες τις αρχές 

αποκατάστασης των ιστορικών κτιρίων που ισχύουν διεθνώς οι κυριότερες από τις 

οποίες είναι : 

ο Αναστρεψιµότητα της µεθόδου. 

ο Συµβατότητα των υλικών µε τα υλικά του µνηµείου 

ο Αποτελεσµατικότητα της µεθόδου. 

ο Αντοχή στη διάρκεια του χρόνου. 

ο Ελάχιστη απαραίτητη επέµβαση. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΩΝ

1. Κάτοψη Ναού

2. Κάτοψη στέγης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Φωτ. 1
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Φωτ. 2

Φωτ. 3

Η µελετήτρια   Η Αν/τρια Προισταµένη       Ο  Αν/της ∆ιευθυντής     

 Τµ. ∆οµών Περιβάλλοντος  ∆. Τεχ. Έργων Περιφ. Ηπείρου 

 Κ. α.α 

Αµαλία ∆όνου       Ελένη Νικολού   Ελένη Νικολού 

Αρχιτέκτων µηχ.  Πολιτικός µηχ.   Πολιτικός  µηχ. 

22-11-2021 22-11-2021 22-11-2021



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ I. Ν. ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΑ Είδος Εργασιών 

Κωδικός 

Α.Τ. 
Κωδικός Μον. 

Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 
Αρθρου Αναθεώρησης Μετρ. Μερική 

Δαπάνη 
Ολική 

Δαπάνη 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

1 
Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με 

σχιστόπλακες 
ΝΑΟΙΚ Α\22.71 1 ΟΙΚ2241 m2 480 6,70 3.216,00 

 

2 
Αποχωμάτωση και καθαρισμός εξωραχίων 

θόλων δια χειρών 
ΝΑΟΙΚ Α\20.04Σ 2 ΟΙΚ2122 m3 300 50,00 15.000,00 

 

 
Σύνολο 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 18.216,00 18.216,00 

 2. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ 

1 Επιστέγαση με σχιστόπλακες ΝΑΟΙΚ Α\72.15Σ1 3 ΟΙΚ 7211 m2 400 70,00 28.000,00 
 

2 
Επιστέγαση με υπάρχουσες (από 

καθαίρεση) σχιστόπλακες 
ΝΑΟΙΚ Α\72.15Σ2 4 ΟΙΚ 7211 m2 80 30,00 2.400,00 

 

3 Κρηπίδα καμπυλοειδούς ή απλής 

ορθογωνικής όψεως 

ΝΑΟΙΚ Α\43.22Σ1 5 ΟΙΚ 4307 μμ 150 25,00 3.750,00  

4 Τοποθέτηση υπάρχουσας κρηπίδας 

καμπυλοειδούς ή απλής ορθογωνικής 

όψεως 

ΝΑΟΙΚ Α\43.22Σ2 6 ΟΙΚ 4307 μμ 80 15,00 1.200,00  

 Σύνολο 2. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ 35.350,00 35.350,00 

 3. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

1 

Επίστρωση με ελαστομερή 

υδρατμοπερατή μεμβράνη κεραμοσκεπών 

ΝΑΟΙΚ Α\79.10Σ 7 ΟΙΚ 7912 m3 550 8,00 4.400,00  

2 Τσιμεντοκονία εξομάλυνσης με ίνες 

πολυπροπυλενίου και ενσωμάτωση 

ελαωρού συρματοπλέγματος 

ΝΑΟΙΚ Α\73.36Σ 8 ΟΙΚ 7340 m2 500 28,00 14.000,00  

3 Στεγανωτικές επιστρώσεις με 

τσιμεντοειδή υλικά 

ΝΑΟΙΚ Α\79.08Σ 9 ΟΙΚ7903 kg 450 9,00 4.050,00  

4 Τοποθέτηση φύλλου μολυβιού. ΝΑΟΙΚ Α\79.39Σ 10 ΟΙΚ 7912 μμ 120 27,00 3.240,00 
 

5 

Επισκευή και αποκατάσταση στοιχείων 

φέροντος οργανισμού από σκυρόδεμα 

ΝΑΟΙΚ Α\79.05Σ 

11 

ΟΙΚ7903 kg 240 35,00 8.400,00  

6 Πλήρης κατακευή 
ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάτασης 

ΑΤΗΕ 8700.1Σ 
12 

ΗΛΜ 43-60%, 

54-40% 

αποκ 
1 1.200,00 1.200,00 

 

 Σύνολο 3. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 35.290,00 35.290,00 

          

 

Σε μεταφορά 
 

88.856,00 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 2 

ΑΑ Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Αρθρου 

Α.Τ. 
Κωδικός 

Αναθεώρησης 
Μον. 
Μετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Από μεταφορά 88.856,00 

Αθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % Αθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00 % Αθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης Αθροισμα 

ΦΠΑ 24,00 % Γενικό Σύνολο 

88.856,00 

15.994,08 

104.850,08 

15.727,51 

120.577,59 

390,15 

120.967,74 

29.032,26 

150.000,00 

IΩΑΝΝΙΝΑ 22/11/2021 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 22/11/2021 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 22/11/2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΘΧΗΚΕ 

Η συντάξασσα 

Ο AN/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ 

Κ α α  

Αμαλία Δόνου Ελένη Νικολού Ελένη Νικολού 

Αρχιτέκιων μηχανικός Πολιτικός μηχανικός Πολιτικός μηχανικός 

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜ. ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ 
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�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ʌȠȣ�ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ�Įʌȩ�įȚțĮȚȫȝĮĲĮ�țĮĲȠȤȣȡȦȝȑȞȦȞ�ȝİșȩįȦȞ�țĮȚ�İȣȡİıȚĲİȤȞȚȫȞ�ʌȠȣ�İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�țĮĲȐ
ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ�ĲȡȩʌȠ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȑȞĲİȤȞȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�ʌȡȠıȕȐıİȦȞ��ʌȡȠıʌİȜȐıİȦȞ�țĮȚ�įĮʌȑįȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıĲĮ�įȚȐĳȠȡĮ�ĲȝȒȝĮĲĮ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�țȐșİ�ȕȠȘșȘĲȚțȒȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ʌȠȣ�șĮ�ĮʌĮȚĲȘșİȓ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ıĲȐįȚȠ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ȩĲĮȞ�įİȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
ȚįȚĮȓĲİȡȘ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĮȣĲȫȞ�ıĲĮ�ıȣȝȕĮĲȚțȐ�ĲİȪȤȘ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�țĮȚ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ�ĲȦȞ�ȤȫȡȦȞ��ʌȡȠıȕȐıİȦȞ��ʌȡȠıʌİȜȐıİȦȞ��įĮʌȑįȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ�ț�Ȝ�ʌ���İțĲȩȢ�İȐȞ
ȣʌȐȡȤİȚ�ȑȖȖȡĮĳȘ�ĮʌȠįȠȤȒ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȚĮĲȒȡȘıȒ�ĲȠȣȢ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ʌȡȩȜȘȥȘȢ�țĮȚ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ȗȘȝȚȐȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�ĮʌȠȗȘȝȚȫıİȚȢ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ȕȜȐȕȘ�Ȓ
ȝȘ�ıȣȞȒșȘ�ĳșȠȡȐ�İʌȓ�ȣĳȚıĲĮȝȑȞȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�Ȓ�ĲȘȞ�įȚĮțȓȞȘıȘ�ȕĮȡȑȦȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ��ʌ�Ȥ��ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�ȝİȖȐȜȘȢ�ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ��İȡʌȣıĲȡȚȠĳȩȡȦȞ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�țȜʌ��ʌȠȣ�ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ�ıİ�ȝȘ
ĲȒȡȘıȘ�ĲȦȞ�ıȣȝȕĮĲȚțȫȞ�ȩȡȦȞ��ĲȦȞ�ȣʌȠįİȓȟİȦȞ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ��ĲȦȞ�ȚıȤȣȠȣıȫȞ�įȚĮĲȐȟİȦȞ�țĮȚ�ȖİȞȚțȩĲİȡĮ�ıİ�ȣʌĮȚĲȚȩĲȘĲĮ
ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�įȚȐșİıȘȢ�ȖȡĮĳİȓȦȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İȣțȠȜȚȫȞ�ıĲȘȞ�ǼʌȚȕȜȑʌȠȣıĮ�ȊʌȘȡİıȓĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ȩıĮ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ıĲȘȞ�Ǽ�Ȉ�Ȋ�țĮȚ�ıĲȠȣȢ�ȜȠȚʌȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�



ȈİȜȓįĮ �ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�İȚįȚțȫȞ�ȝİȜİĲȫȞ��ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�ȞĮ�İțʌȠȞȘșȠȪȞ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ǹȞȐįȠȤȠ
ȤȦȡȓȢ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�ĮȝȠȚȕȒ��ȩʌȦȢ�ȝİȜȑĲİȢ�ıȪȞșİıȘȢ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ��ȝİȜȑĲİȢ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�țȜʌ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȑțįȠıȘȢ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ĮįİȚȫȞ�İțĲȑȜİıȘȢ�İȡȖĮıȚȫȞ�Įʌȩ�ĲȚȢ�ĮȡȝȩįȚİȢ�ǹȡȤȑȢ��ĲȘȞ�ȆȠȜİȠįȠȝȓĮ�țĮȚ
ĲȠȣȢ�ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ�ȀȠȚȞȒȢ�ȍĳİȜİȓĮȢ��İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ʌȡȠȢ�ĲȠȪĲȠ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȜȒȥȘȢ�ȝȑĲȡȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȠȣ�ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ��Įʌȩ�ĲȘȞ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�ıĲȠ�ǲȡȖȠ
ȝȑȤȡȚ�țĮȚ�ĲȘȞ�ʌĮȡĮȜĮȕȒ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��ȩʌȦȢ�ĮȣĲȐ�țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȚȢ�ıȤİĲȚțȑȢ�ȝİȜȑĲİȢ�țĮȚ�ıĲȠȣȢ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�
İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ʌȡȠȢ�ĲȠȪĲȠ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�įȘȝȠıȓİȣıȘȢ�ĲȘȢ�įȚĮțȒȡȣȟȘȢ�țĮȚ�țĮĲȐȡĲȚıȘȢ�ĲȠȣ�ıȣȝĳȦȞȘĲȚțȠȪ�țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ȩȜİȢ�ȠȚ�ȣʌȩȜȠȚʌİȢ�İȚįȚțȑȢ
įĮʌȐȞİȢ�ʌȠȣ�ȕĮȡȪȞȠȣȞ�ĲȠȞ�ǹȞȐįȠȤȠ��ȩʌȦȢ�ĮȣĲȑȢ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıĲȠȣȢ�ȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘȞ�ȠȡȚıĲȚțȒ�ĲȠȣ�ʌĮȡĮȜĮȕȒ�
�������Ǿ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�İȞȘȝİȡȦĲȚțȫȞ�ʌȚȞĮțȓįȦȞ�ȝİ�ĲĮ�ȕĮıȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȣʌȠįİȓȟİȚȢ�ĲȘȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ�

����ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ʌȡȠıĮȣȟȐȞȠȞĲĮȚ�țĮĲȐ�ĲȠ�ʌȠıȠıĲȩ�īİȞȚțȫȞ�ǼȟȩįȦȞ��ī�Ǽ���țĮȚ�ȅĳȑȜȠȣȢ�ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ��ȅ�Ǽ����ıĲȠ�ȠʌȠȓȠ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�țȡĮĲȒıİȚȢ�Ȓ�ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ�ĮȣĲȠȪ��ȩʌȦȢ�įĮʌȐȞİȢ
įȚȠȓțȘıȘȢ�țĮȚ�İʌȓȕȜİȥȘȢ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��ıȒȝĮȞıȘȢ�İȡȖȠĲĮȟȓȦȞ��ĳȩȡȠȚ��įĮıȝȠȓ��ĮıĳȐȜȚıĲȡĮ��ĲȩțȠȚ�țİĳĮȜĮȓȦȞ�țȓȞȘıȘȢ�
ʌȡȠȝȒșİȚİȢ�İȖȖȣȘĲȚțȫȞ�İʌȚıĲȠȜȫȞ��ȑȟȠįĮ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ȖȡĮĳİȓȦȞ�ț�Ȝʌ���ĲĮ�İʌȚıĳĮȜȒ�ȑȟȠįĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȠ
ʌȡȠıįȠțȫȝİȞȠ�țȑȡįȠȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�
ȉȠ�ȦȢ�ȐȞȦ�ʌȠıȠıĲȩ�ī�Ǽ��	�ȅ�Ǽ���ĮȞȑȡȤİĲĮȚ�ıİ�įȑțĮ�ȠțĲȫ�ĲȠȚȢ�İțĮĲȩ�������Ȓ�İȓțȠıȚ�ȠțĲȫ�ĲȠȚȢ�İțĮĲȩ�������ĲȠȣ
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ȩʌȦȢ�ĮȣĲȩȢ�ʌȡȠțȪʌĲİȚ�ȕȐıİȚ�ĲȦȞ�ĲȚȝȫȞ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ȆȡȠıĳȠȡȐȢ�ĲȠȣ�ĮȞĮįȩȤȠȣ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�țİȓȝİȞİȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�

����ȅ�ĭȩȡȠȢ�ȆȡȠıĲȚșȑȝİȞȘȢ�ǹȟȓĮȢ��ĭ�Ȇ�ǹ��ĲȦȞ�ȜȠȖĮȡȚĮıȝȫȞ�ĲȠȣ�ĮȞĮįȩȤȠȣ�İʌȚȕĮȡȪȞİȚ�ĲȠȞ�ȀȪȡȚȠ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ�

��īǼȃǿȀȅǿ�Ȁǹǿ�ǼǿǻǿȀȅǿ�ȅȇȅǿ�ȉȇȅȆȅȊ�ǼȆǿȂǼȉȇǾȈǾȈ�ȉȍȃ�ǼȇīǹȈǿȍȃ�ȉȅȊ�ȆǹȇȅȃȉȅȈ�ȉǿȂȅȁȅīǿȅȊ

����īǼȃǿȀȅǿ�ȅȇȅǿ

������Ǿ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ȖȓȞİĲĮȚ�İȓĲİ�ȕȐıİȚ�ĲȦȞ�ıȤİįȓȦȞ�ĲȦȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ�ȝİȜİĲȫȞ�İȓĲİ�ȕȐıİȚ�ȝİĲȡȒıİȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ
ıȣȞĲĮııȩȝİȞȦȞ�ȕȐıİȚ�ĮȣĲȫȞ�İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ�ıȤİįȓȦȞ�țĮȚ�ʌȚȞȐțȦȞ��ȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ȣʌȩȥȘ�ĲȦȞ�ȑȖȖȡĮĳȦȞ�İȞĲȠȜȫȞ�ĲȘȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ�țĮȚ�ĲȦȞ�İțȐıĲȠĲİ�ȠȡȚȗȠȝȑȞȦȞ�ĮȞȠȤȫȞ�
������Ǿ�ȊʌȘȡİıȓĮ�įȚțĮȚȠȪĲĮȚ�ȞĮ�İȜȑȖȟİȚ�ĲȠ�ıȪȞȠȜȠ�Ȓ�ȝȑȡȠȢ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��țĮĲȐ�ĲȘȞ�țȡȓıȘ�ĲȘȢ��ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ�ȞĮ�İʌȚȕİȕĮȚȫıİȚ
ĲȘȞ�ȠȡșȩĲȘĲĮ�ĲȦȞ�İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ʌȠȣ�ȣʌȠȕȐȜİȚ�Ƞ�ǹȞȐįȠȤȠȢ��ȅ�ǹȞȐįȠȤȠȢ�ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ�ȝİ�įȚțȒ�ĲȠȣ�įĮʌȐȞȘ�ȞĮ
įȚĮșȑıİȚ�ĲȠȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ�İȟȠʌȜȚıȝȩ�țĮȚ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�ıĲȘȞ�įȚİȟĮȖȦȖȒ�ĲȠȣ�İȞ�ȜȩȖȦ
İȜȑȖȤȠȣ�
������Ǿ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȕȐıİȚ�ĲȘȢ�ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮȢ��İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞȘȢ�ȦȢ�ĮȞȦĲȑȡȦ�ȝİ
țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȝȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ��İʌȓ�ĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȩʌȦȢ�ĮȣĲȒ�țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�ıĲȠ�ʌĮȡȩȞ�ȆİȡȚȖȡĮĳȚțȩ
ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�
������ǼȚįȚțȩĲİȡĮ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮ��Ƞ�ĲȡȩʌȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝȠȞȐįĮ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ƞ�ĲȡȩʌȠȢ�ʌȜȘȡȦȝȒȢ�țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȚȢ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ�ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ�ĲȦȞ�ʌĮȡĮțȐĲȦ�ǼǿǻǿȀȍȃ�ȅȇȍȃ�țĮȚ�ĲȦȞ�İʌȓ�ȝȑȡȠȣȢ�İȡȖĮıȚȫȞ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
������ǹȞ�ĲȠ�ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ�İȞȩȢ�İʌȚȝȑȡȠȣȢ�ȐȡșȡȠȣ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��ʌȠȣ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıİ�ȝȚĮ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ��ȠȡȓȗİȚ�ȩĲȚ
Ș�İȞ�ȜȩȖȦ�ĲȚȝȒ�ĮʌȠĲİȜİȓ�ʌȜȒȡȘ�ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ĲȠȣ�ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ�ȐȡșȡȠȣ��ĲȩĲİ�ȠȚ�ȓįȚİȢ
İʌȚȝȑȡȠȣȢ�İȡȖĮıȓİȢ�įİȞ�șĮ�İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ȠȪĲİ�șĮ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�ȐȜȜȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�ʌȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ıĲȠ
ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�
������ȈĲȘ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�įȚĮĳȦȞȓĮȢ�ȝİ�ĲȠȞ�ıȣȞȠʌĲȚțȩ�ʌȓȞĮțĮ�ĲȚȝȫȞ��ȣʌİȡȚıȤȪȠȣȞ�ȠȚ�ȩȡȠȚ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�

����ǼǿǻǿȀȅǿ�ȅȇȅǿ

������ȋȍȂǹȉȅȊȇīǿȀǼȈ�ǼȇīǹȈǿǼȈ

ȀĮĲȐĲĮȟȘ�İįĮĳȫȞ�ȦȢ�ʌȡȠȢ�ĲȘȞ�İțıțĮȥȚȝȩĲȘĲĮ

�ȍȢ��ȤĮȜĮȡȐ�İįȐĳȘ��ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ĳȣĲȚțȑȢ�ȖĮȓİȢ��Ș�ȚȜȪȢ��Ș�ĲȪȡĳȘ�țĮȚ�ȜȠȚʌȐ�İįȐĳȘ�ʌȠȣ�ȑȤȠȣȞ�ʌȡȠȑȜșİȚ�Įʌȩ
İʌȚȤȦȝĮĲȫıİȚȢ�ȝİ�ĮȞȠȝȠȚȠȖİȞȒ�ȣȜȚțȐ�
�ȍȢ��ȖĮȓİȢ�țĮȚ�ȘȝȓȕȡĮȤȠȢ��ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ĮȡȖȚȜȚțȐ��ĮȡȖȚȜȠĮȝȝȫįȘ�Ȓ�ĮȝȝȠȤĮȜȚțȫįȘ�ȣȜȚțȐ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȝȓȖȝĮĲĮ�ĮȣĲȫȞ�
ȠȚ�ȝȐȡȖİȢ��ĲĮ�ȝİĲȡȓȦȢ�ĲıȚȝİȞĲȦȝȑȞĮ��FHPHQWHG��ĮȝȝȠȤȐȜȚțĮ��Ƞ�ȝĮȜĮțȩȢ��țĮĲĮțİȡȝĮĲȚıȝȑȞȠȢ�Ȓ�ĮʌȠıĮșȡȦȝȑȞȠȢ�ȕȡȐȤȠȢ�
țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ĲĮ�İįȐĳȘ�ʌȠȣ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�İțıțĮĳșȠȪȞ�ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐ�ȝİ�ıȣȞȒșȘ�İțıțĮʌĲȚțȐ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ��İțıțĮĳİȓȢ�Ȓ
ʌȡȠȦșȘĲȑȢ���ȤȦȡȓȢ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ�Ș�ȤȡȒıȘ�İțȡȘțĲȚțȫȞ�ȣȜȫȞ�Ȓ�țȡȠȣıĲȚțȠȪ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�
�ȍȢ��ȕȡȐȤȠȢ��ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ�ĲȠ�ıȣȝʌĮȖȑȢ�ʌȑĲȡȦȝĮ�ʌȠȣ�įİȞ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�İțıțĮĳșİȓ�İȐȞ�įİȞ�ȤĮȜĮȡȦșİȓ�ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ�ȝİ
İțȡȘțĲȚțȑȢ�ȪȜİȢ��įȚȠȖțȦĲȚțȐ�ȣȜȚțȐ�Ȓ�țȡȠȣıĲȚțȩ�İȟȠʌȜȚıȝȩ��Ȝ�Ȥ��ĮİȡȩıĳȣȡİȢ�Ȓ�ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ�ıĳȪȡİȢ���ȈĲȘȞ�țĮĲȘȖȠȡȓĮ�ĲȠȣ
�ȕȡȐȤȠȣ��ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�țĮȚ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞȠȚ�ȠȖțȩȜȚșȠȚ�ȝİȖȑșȠȣȢ�ʌȐȞȦ�Įʌȩ������P��
�ȍȢ��ıțȜȘȡȐ�ȖȡĮȞȚĲȚțȐ��țĮȚ��țȡȠțĮȜȠʌĮȖȒ��ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ıȣȝʌĮȖİȓȢ�ıțȜȘȡȠȓ�ȕȡĮȤȫįİȚȢ�ıȤȘȝĮĲȚıȝȠȓ�Įʌȩ�ʌȣȡȚȖİȞȒ
ʌİĲȡȫȝĮĲĮ�țĮȚ�ȠȚ�ȚıȤȣȡȫȢ�ĲıȚȝİȞĲȦȝȑȞİȢ�țȡȠțȐȜİȢ�Ȓ�ĮȝȝȠȤȐȜȚțĮ��șȜȚʌĲȚțȒȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȘȢ�ĲȦȞ�����03D��Ǿ
İțıțĮĳȒ�ĲȦȞ�ıȤȘȝĮĲȚıȝȫȞ�ĮȣĲȫȞ�İȓȞĮȚ�įȣıȤİȡȒȢ��įİȞ�ĮȞĮȝȠȤȜȑȣȠȞĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ULSSHU�ĲȦȞ�ʌȡȠȦșȘĲȫȞ�ȚıȤȪȠȢ�����Ǿȇ��Ș�įİ
ĮʌȩįȠıȘ�ĲȦȞ�ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ�ıĳȣȡȫȞ�İȓȞĮȚ�ȝİȚȦȝȑȞȘ�

������ǼǿǻǾ�ȀǿīȀǹȁǼȇǿǹȈ

ȉĮ�țȣȡȚȩĲİȡĮ�İȓįȘ�țȚȖțĮȜİȡȓĮȢ��ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�Ƞ�ǹȞȐįȠȤȠȢ�ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ��İȞįİȚțĲȚțȐ�țĮȚ�ȩȤȚ�ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ��ȞĮ�ʌȡȠȝȘșİȣĲİȓ�țĮȚ�ȞĮ
ĲĮ�ʌĮȡĮįȫıİȚ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ�țĮȚ�ȑĲȠȚȝĮ�ʌȡȠȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�İȓȞĮȚ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ�
ȋİȚȡȠȜĮȕȑȢ
��ȆȜȒȡİȢ�ȗİȪȖȠȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�ȖȚĮ�ıĲȡİʌĲȐ�ȟȪȜȚȞĮ�șȣȡȩĳȣȜȜĮ��ȝȑıĮ�ȑȟȦ��ȝİ�ĲȚȢ�ĮȞȐȜȠȖİȢ�İȚįȚțȑȢ�ʌȜȐțİȢ�ıĲİȡȑȦıȘȢ
�ȝȑıĮ�ȑȟȦ��ȝİ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ�İȚįȚțȩ�ıȪıĲȘȝĮ�țȜİȚįȫȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ȑȞįİȚȟȘ�țĮĲȐȜȘȥȘȢ��ʌȡȐıȚȞȠ�țȩțțȚȞȠ���ȩʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�



ȈİȜȓįĮ �ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

��ȆȜȒȡİȢ�ȗİȪȖȠȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�ȖȚĮ�ıĲȡİʌĲȐ�ȟȪȜȚȞĮ�șȣȡȩĳȣȜȜĮ��ȝȑıĮ�ȑȟȦ��ȝİ�ĲȚȢ�ĮȞȐȜȠȖİȢ�İȚįȚțȑȢ�ʌȜȐțİȢ�ıĲİȡȑȦıȘȢ
�ȝȑıĮ�ȑȟȦ���ȝİ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�ȡȪșȝȚıȘȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�țĮȚ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȘ�ȠʌȒ�ȖȚĮ�țȪȜȚȞįȡȠ�țȜİȚįĮȡȚȐȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�
��ȋİȚȡȠȜĮȕȒ��ȖȡȣȜȩȤİȡȠ��ȖȚĮ�ıĲȡİʌĲȩ�ʌĮȡȐșȣȡȠ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȞȐȜȠȖȘ�ʌȜȐțĮ�ıĲİȡȑȦıȘȢ��ȝȑıĮ���ȝİ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�ȡȪșȝȚıȘȢ
ȤİȚȡȠȜĮȕȒȢ�țĮȚ�ĮȞĲȓțȡȚıȝĮ�ıĲȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�Ȓ�ıĲȠ�ȐȜȜȠ�ĳȪȜȜȠ��įȓĳȣȜȜȠ�ʌĮȡȐșȣȡȠ��
��ȋȦȞİȣĲȑȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�ȖȚĮ�ıȣȡȩȝİȞĮ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ�ȝʌȡȠȪĲȗȚȞİȢ�Ȓ�ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ�Ȓ�ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ�Ȓ�ʌȜĮıĲȚțȑȢ�ȝİ�țȜİȚįĮȡȚȐ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ�
ȀȜİȚįĮȡȚȑȢ���įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĮıĳȐȜȚıȘȢ
��ȀȜİȚįĮȡȚȑȢ��ȤȦȞİȣĲȑȢ�Ȓ�İȟȦĲİȡȚțȑȢ��țĮȚ�țȪȜȚȞįȡȠȚ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ
��ȀȪȜȚȞįȡȠȚ�țİȞĲȡȚțȠȪ�țȜİȚįȫȝĮĲȠȢ
��ȀȜİȚįĮȡȚȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ȤĮȜȪȕįȚȞȘ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�țĮȚ�ȤȦȞİȣĲȒ�ȖȚĮ�șȪȡİȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ
��ȇȐȕįȠȚ��ȝʌȐȡİȢ��ʌĮȞȚțȠȪ�ȖȚĮ�șȪȡİȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ�ıĲȚȢ�İȟȩįȠȣȢ�țȚȞįȪȞȠȣ
��ȋȦȞİȣĲȩȢ��ȤĮȜȪȕįȚȞȠȢ��ȝʌȡȠȪĲȗȚȞȠȢ�Ȓ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ��ıȪȡĲȘȢ�ȝİ�ȕȡĮȤȓȠȞĮ��ȞĲȓȗĮ��ʌȠȣ�ĮıĳĮȜȓȗİȚ�İʌȐȞȦ���țȐĲȦ�ȝȑıĮ�ıİ
įȚʌȜȐ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ�ĮȞĲȚțȡȓıȝĮĲĮ��ʌȜĮȓıȚȠ���ĳȪȜȜȠ�țĮȚ�ĳȪȜȜȠ���įȐʌİįȠ��
ȂȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�țĮȚ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�șȣȡȫȞ
��ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�ıĲȘȞ�țȜİȚıĲȒ�șȑıȘ�ȝİ�ȤȡȠȞȚțȒ�țĮșȣıĲȑȡȘıȘ�ıĲȡİʌĲȒȢ�șȪȡĮȢ�ȤȦȡȓȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ�
ıĲȠ�ȐȞȦ�ȝȑȡȠȢ�ĲȘȢ�șȪȡĮȢ�
��ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�ȩʌȦȢ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�ĮȜȜȐ�ȝİ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ�
��ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�șȪȡĮȢ�İʌȚįĮʌȑįȚȠȢ��ȝİ�ȤȡȠȞȚțȒ�țĮșȣıĲȑȡȘıȘ
��ȆȜȐțĮ�ıĲȠ�țȐĲȦ�ȝȑȡȠȢ�șȪȡĮȢ�ȖȚĮ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�Įʌȩ�țĲȣʌȒȝĮĲĮ�ʌȠįȚȫȞ�țĲȜ�
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ��VWRSSHUV�
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�șȪȡĮȢ���įĮʌȑįȠȣ
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�șȪȡĮȢ���ĲȠȓȤȠȣ
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�ĳȪȜȜȦȞ�İȡȝĮȡȓȠȣ
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ�İȟȫĳȣȜȜȦȞ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ
��ȆȜȐțİȢ�ıĲȒȡȚȟȘȢ��ȡȠȗȑĲİȢ�țĲȜ
��ȈȪȡĲİȢ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ�Ȓ�țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
��ȂȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ıțȚĮıȝȠȪ��ȡȠȜȠʌİĲȐıȝĮĲĮ��ıțȓĮıĲȡĮ�
��ǼȚįȚțȩȢ�ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ�țȐșİ�ĲȪʌȠȣ�ȖȚĮ�ǹȂǼǹ
��ȂİĲĮȜȜȚțȐ�İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞȦȞ�Ȓ�ıȣȡȩȝİȞȦȞ�șȣȡȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ȝİ�0DVWHU�.H\
��ǼȚįȚțȠȓ�ȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ĮȣĲȩȝĮĲȠȣ�țȜİȚıȓȝĮĲȠȢ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ�țȐșİ�ĲȪʌȠȣ
��ȂȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ĮȣĲȩȝĮĲȦȞ�șȣȡȫȞ��ȝİ�ȘȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȚțȩ�ıȪıĲȘȝĮ��ȝİ�ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ�ȝȠȞȐįĮ�İȜȑȖȤȠȣ��ȝİ�ıȣıțİȣȒ
ȝȚțȡȠțȣȝȐĲȦȞ

Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�İȚįȫȞ�țȚȖțĮȜİȡȓĮȢ��șĮ�ȖȓȞİȚ�ĮʌȠȜȠȖȚıĲȚțȐ��țĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮįȚțĮıȓİȢ�ʌȠȪ�ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
Įʌȩ�ĲȚȢ�țİȓȝİȞİȢ��ʌİȡȓ�ǻȘȝȠıȓȦȞ�ǼȡȖȦȞ��įȚĮĲȐȟİȚȢ��İțĲȩȢ�İȐȞ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�ıĲĮ�ȠȚțİȓĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��Ș�įİ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�țȠȣĳȫȝĮĲȠȢ�

�������ȋȇȍȂǹȉǿȈȂȅǿ

ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ıİ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ��Pð��İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�Ȓ�ıİ�ȝȑĲȡĮ�ȝȒțȠȣȢ��P��ȖȡĮȝȝȚțȫȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��ʌȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȦȞ��ĮȞȐ�İȓįȠȢ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪ��ǹʌȩ�ĲȚȢ�İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞİȢ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ�țȐșİ�ȐȞȠȚȖȝĮ��ȠʌȒ�Ȓ�țİȞȩ�țĮȚ�Įʌȩ�ĲĮ�ȖȡĮȝȝȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�țȐșİ�ĮıȣȞȑȤİȚĮ�ʌȠȣ�įİȞ�ȤȡȦȝĮĲȓȗİĲĮȚ�Ȓ
ȤȡȦȝĮĲȓȗİĲĮȚ�ȝİ�ȐȜȜȠ�İȓįȠȢ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪ�
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İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�ĮȞȐ�NJ�ȕȐȡȠȣȢ�ĲȦȞ�ıȚįȘȡȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ��İțĲȩȢ�İȐȞ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�
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ȑȖȚȞĮȞ�ĮʌȠįİțĲȑȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ��șĮ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌĮȡȠȪıĮ�ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�įȚȐĳȠȡĮ�İȓįȘ
ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�
ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�șĮ�ĮʌȠĲİȜȠȪȞ�ʌȜȒȡȘ�ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ�ȖȚĮ�ĲĮ�ȩıĮ�ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĮȞȦĲȑȡȦ�ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ��ǼȚįȚțȠȓ�ȩȡȠȚ�ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȖȚĮ�țȐșİ�ȐȜȜȘ�įĮʌȐȞȘ�ʌȠȣ�İȓȞĮȚ�ĮȞĮȖțĮȓĮ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȠ�ȐȡșȡȠ��īİȞȚțȠȓ
ǵȡȠȚ��
ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıİ�ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒ
ȤȡȦȝĮĲȚȗȩȝİȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮȚ�ıİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȝȑȤȡȚ�����P��ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȖȚĮ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪȢ�ʌȠȣ�İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ
ıİ�ȪȥȠȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ��țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıİ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�ȑȤȠȣȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ȩĲĮȞ�įİȞ
ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ĲȦȞ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�
Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�İȡȖĮıȚȫȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ĮȞĮȝȓȟİȚȢ�ĲȦȞ�ȤȡȦȝȐĲȦȞ��ȠȚ�įȠțȚȝĮıĲȚțȑȢ�ȕĮĳȑȢ�ȖȚĮ�ȑȖțȡȚıȘ
ĲȦȞ�ȤȡȦȝȐĲȦȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ǼʌȓȕȜİȥȘ��ĲĮ�țȚȞȘĲȐ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�șĮ�țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ
ȚıȤȪȠȣıİȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ʌİȡȓ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĲȠȣ�ĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȣ�ıĲȚȢ�ȠȚțȠįȠȝȚțȑȢ�İȡȖĮıȓİȢ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��țĮȚ�Ș
İȡȖĮıȓĮ�ĮĳĮȚȡȑıİȦȢ�țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ��ʌ�Ȥ��ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ�țȜʌ��ıĲȚȢ�ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ�ʌȠȣ�ĮȣĲȩ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�Ȓ�İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ�
ǵĲĮȞ�ʌȡȩțİȚĲĮȚ�ȖȚĮ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ�țĮȚ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�ȤȡȦȝĮĲȓȗȠȞĲĮȚ�İȟ�ȠȜȠțȜȒȡȠȣ��Ș�İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȦȞ
ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ�ȦȢ�ĲȠ�ȖȚȞȩȝİȞȠ�ĲȘȢ�ĮʌȜȒȢ�ıȣȝȕĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�țĮĲĮıțİȣĮȗȩȝİȞȠȣ�țȠȣĳȫȝĮĲȠȢ��ȕȐıİȚ�ĲȦȞ
İȟȦĲİȡȚțȫȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ĲȠȣ�ĲİĲȡȐȟȣȜȠȣ�Ȓ�ĲȡȓȟȣȜȠȣ��Ȓ�ĲȘȢ�țĮĲĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȘȢ�Įʌȩ�ȝİĲĮȜȜȚțȒ�șȪȡĮ�Ȓ�țȚȖțȜȓįȦȝĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�
ĮʌȜȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��İʌȓ�ıȣȝȕĮĲȚțȩ�ıȣȞĲİȜİıĲȒ�Ƞ�ȠʌȠȓȠȢ�ȠȡȓȗİĲĮȚ�ʌĮȡĮțȐĲȦ�

Į�Į����������������ǼȓįȠȢ���������������������������������ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ
��ĬȪȡİȢ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȑȢ�Ȓ�ʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ�ʌȜȒȡİȚȢ�Ȓ
ȝİ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ȠȚ�ȠʌȠȓȠȚ�țĮȜȪʌĲȠȣȞ�ȜȚȖȩĲİȡȠ
Įʌȩ�ĲȠ�����ĲȠȣ�ȪȥȠȣȢ�țȐııĮȢ�șȪȡĮȢ�
Į��ȝİ�țȐıĮ�țĮįȡȩȞȚ��Ȓ�����ʌȜȓȞșȠȣ�����
ȕ��ȝİ�țȐıĮ�İʌȓ�įȡȠȝȚțȠȪ�ĲȠȓȤȠȣ�����
Ȗ��ȝİ�țȐıĮ�İʌȓ�ȝʌĮĲȚțȠȪ�ĲȠȓȤȠȣ�����
���ȊĮȜȩșȣȡİȢ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȑȢ�Ȓ�ʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ
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ȝİ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ʌȠȣ�țĮȜȪʌĲȠȣȞ�ʌİȡȚııȩĲİȡȠ
Įʌȩ�ĲȠ�����ĲȠȣ�ȪȥȠȣȢ�țȐııĮȢ�șȪȡĮȢ�
Į��ȝİ�țȐııĮ�țĮįȡȩȞȚ��Ȓ�����ʌȜȓȞșȠȣ������
ȕ��ȝİ�țȐııĮ�İʌȓ�įȡȠȝȚțȠȪ�ĲȠȓȤȠȣ�����
Ȗ��ȝİ�țȐııĮ�İʌȓ�ȝʌĮĲȚțȠȪ�ĲȠȓȤȠȣ�����
���ȊĮȜȠıĲȐıȚĮ��
Į��ȝİ�țȐııĮ�țĮįȡȩȞȚ��Ȓ�����ʌȜȓȞșȠȣ������
ȕ��ȝİ�țȐııĮ�İʌȓ�įȡȠȝȚțȠȪ�ĲȠȓȤȠȣ�����
Ȗ��ȝİ�țȐııĮ�İʌȓ�ȝʌĮĲȚțȠȪ�����
į��ʌĮȡĮșȪȡȦȞ�ȡȠȜȜȫȞ�����
İ��ıȚįİȡȑȞȚĮ�����
���ȆĮȡȐșȣȡĮ�ȝİ�İȟȫĳȣȜȜĮ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ĲȪʌȠȣ
�ȤȦȡȚțȠȪ��ȖĮȜȜȚțȠȪ��ȖİȡȝĮȞȚțȠȪ��ʌȜȘȞ�ȡȠȜȜȫȞ������
���ȇȠȜȜȐ�ȟȪȜȚȞĮ��ʌȜĮȓıȚȠ�țĮȚ�ʌȒȤİȚȢ�ȕȐıİȚ�ĲȦȞ
İȟȦĲİȡȚțȫȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ıȚįȘȡȠȪ�ʌȜĮȚıȓȠȣ�����
���ȈȚįİȡȑȞȚİȢ�șȪȡİȢ��
���Į��ȝİ�ȝȓĮȞ�ʌȜȒȡȘ�İʌȑȞįȣıȘ�ȝİ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�����
���ȕ��ȝİ�İʌȑȞįȣıȘ�ȝİ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�țĮȚ�ıĲȚȢ�įȪȠ�ʌȜİȣȡȑȢ�����
���Ȗ��ȤȦȡȓȢ�İʌȑȞįȣıȘ�ȝİ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ��Ȓ�ȝȩȞȠȞ�ȝİ�ʌȠįȚȐ������
���į��ȝİ�țȚȞȘĲȐ�ȣĮȜȠıĲȐıȚĮ��țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȦȢ�Ȗ�����
���ȆȡȠʌİĲȐıȝĮĲĮ�ıȚįȘȡȐ��
���Į��ȡȠȜȜȐ�Įʌȩ�ȤĮȜȣȕįȠȜĮȝĮȡȓȞĮ�����
���ȕ��ȡȠȜȜȐ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȩʌȜİȖȝĮ�����
���Ȗ��ʌĲȣııȩȝİȞĮ��ĳȣıĮȡȝȩȞȚțĮȢ�
���ȀȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�ȟȪȜȚȞĮ�Ȓ�ıȚįȘȡȐ��
���Į��ĮʌȜȠȪ�Ȓ�ıȣȞșȑĲȠȣ�ıȤİįȓȠȣ�����
���ȕ��ʌȠȜȣıȣȞșȑĲȠȣ�ıȤİįȓȠȣ�����
���ĬİȡȝĮȞĲȚțȐ�ıȫȝĮĲĮ��
ȆȡĮȖȝĮĲȚțȒ�ȤȡȦȝĮĲȚȗȠȝȑȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ȕȐıİȚ�ĲȦȞ
ȆȚȞȐțȦȞ�ıȣȞĲİȜİıĲȫȞ�ĲȦȞ�İȡȖȠıĲĮıȓȦȞ�țĮĲĮıțİȣȒȢ
ĲȦȞ�șİȡȝĮȞĲȚțȫȞ�ıȦȝȐĲȦȞ

������ȂǹȇȂǹȇǿȀǹ

��ȉĮ�ıȣȞȒșȘ�ȝȐȡȝĮȡĮ�ʌȠȣ�ĮʌĮȞĲȫȞĲĮȚ�ıĲȠȞ�ǼȜȜĮįȚțȩ�ȤȫȡȠ�İȓȞĮȚ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ��țĮĲȐ�ʌȘȖȒ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�țĮȚ
ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ�

ȂǹȁǹȀǹ���ıȣȞȘșȚıȝȑȞȘȢ�ĳșȠȡȐȢ�țĮȚ�İȪțȠȜȘȢ�țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ

������ȆİȞĲȑȜȘȢ�ȁİȣțȩ
������ȀȠțțȚȞĮȡȐȉİĳȡȩȞ
������ȀȠȗȐȞȘȢ�ȁİȣțȩ
������ǹȖ��ȂĮȡȓȞĮȢ�ȁİȣțȩ�ıȣȞȞİĳȫįİȢ
������ȀĮʌĮȞįȡȚĲȓȠȣ�ȀȚĲȡȚȞȦʌȩ
������ȂĮȡĮșȫȞĮ�īțȡȓ
������ȃȐȟȠȣ�ȁİȣțȩ
������ǹȜȚȕİȡȓȠȣ�ȉİĳȡȩȤȡȠȣȞ��ȝİȜĮȞȩ
������ȂĮȡĮșȫȞĮȉİĳȡȩȤȡȠȣȞ���ȝİȜĮȞȩ
������ǺȑȡȠȚĮȢȁİȣțȩ
������ĬȐıȠȣ�ȁİȣțȩ
������ȆȘȜȓȠȣ�ȁİȣțȩ

ȈȀȁǾȇǹ��ıȣȞȘșȚıȝȑȞȘȢ�ĳșȠȡȐȢ�țĮȚ�įȪıțȠȜȘȢ�țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ

�ǼȡȑĲȡȚĮȢǼȡȣșȡȩĲİĳȡȠ
�ǹȝĮȡȪȞșȠȣǼȡȣșȡȩĲİĳȡȠ
�ǻȠȝȕȡĮȧȞȘȢ�ĬȘȕȫȞȂʌİȗ
�ǻȠȝȕȡĮȧȞȘȢ�ĬȘȕȫȞȀȓĲȡȚȞȠ
�ǻȠȝȕȡĮȧȞȘȢ�ĬȘȕȫȞǼȡȣșȡȩ
�ȈĲȪȡȦȞ�ȆȡȐıȚȞȠ
�ȁȐȡȚıĮȢȆȡȐıȚȞȠ
�ǿȦĮȞȞȓȞȦȞȂʌİȗ
�ĭĮȡıȐȜȦȞīțȡȚ
��ǶįȡĮȢȇȠįȩĲİĳȡȠ�ʌȠȜȪȤȡȦȝȠ
��ǻȚȠȞȪıȠȣȋȚȠȞȩȜİȣțȠ

ǼȄǹǿȇǼȉǿȀȍȈ�ȈȀȁǾȇǹ��ȝȑĲȡȚĮȢ�ĳșȠȡȐȢ�țĮȚ�įȪıțȠȜȘȢ�țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ

�ǿȦĮȞȞȓȞȦȞȇȠįȩȤȡȠȣȞ
�ȋȓȠȣȉİĳȡȩ
�ȋȓȠȣȀȓĲȡȚȞȠ
�ȉȒȞȠȣȆȡȐıȚȞȠ
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ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ȀĮșĮȓȡİıȘ�İʌȚțĮȜȪȥİȦȢ�ıĲȑȖȘȢ�ȝİ�ıȤȚıĲȩʌȜĮțİȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȀĮșĮȓȡİıȘ�İʌȚțİȡĮȝȫıİȦȢ�ȝİ�ıȤȚıĲȩʌȜĮțİȢ�ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�țİȡĮȝȓįȚĮ��țȠȡĳȚȐįİȢ��țȜʌ�
ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ĲȪʌȠȣ��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�țȠȞȓĮȝĮ��ȝİ�ȐȞȦ�ĲȠȣ�����ȤȡȘıȓȝȦȞ�ıȤȚıĲȠʌȜȐțȦȞ��ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ƞ�țĮĲĮȕȚȕĮıȝȩȢ�țĮȚ�Ș�įȚĮȜȠȖȒ
ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�Ș�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ĮȤȡȒıĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȡȠȢ�ĳȩȡĲȦıȘ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�țĮȜȣʌĲȠȝȑȞȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��P���

ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

�ȇȩįȠȣȂʌİȗ
�ǹȖȓȠȣ�ȆȑĲȡȠȣ�ȂĮȪȡȠ
�ǺȣĲȓȞĮȢ�ȂĮȪȡȠ
�ȂȐȞȘȢǼȡȣșȡȩ
�ȃĮȣʌȜȓȠȣǼȡȣșȡȩ
��ȃĮȣʌȜȓȠȣȀȓĲȡȚȞȠ
��ȂȣĲȚȜȒȞȘȢǼȡȣșȡȩ�ʌȠȜȪȤȡȦȝȠ
��ȉȡȓʌȠȜȘȢīțȡȚ�ȝİ�ȜİȣțȑȢ�ĳȑĲİȢ
��ȈĮȜĮȝȓȞĮȢīțȡȚ�Ȓ�ʌȠȜȪȤȡȦȝȠ
��ǹȡȐȤȦȕĮȢ.Įĳȑ

���Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȦȞ�ȝĮȡȝĮȡȠıĲȡȫıİȦȞ��ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�țĮȚ�Ș�ıĲȓȜȕȦıȘ�ĮȣĲȫȞ��ȞİȡȩȜȠȣıĲȡȠ�
���ȉȠ�țȠȞȓĮȝĮ�įȩȝȘıȘȢ�ĲȦȞ�ȝĮȡȝĮȡȠıĲȡȫıİȦȞ��țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ȝİ�Ȝİȣțȩ�ĲıȚȝȑȞĲȠ�

�������ǼȆǼȃǻȊȈǾ�ȉȅǿȋȍȃ�Ȁǹǿ�ȌǼȊǻȅȇȅĭȍȃ�

ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ıțİȜİĲȫȞ��İțĲȩȢ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ĲȠȓȤȦȞ�țĮȚ�ȥİȣįȠȡȠĳȫȞ�ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�ȝİ�ĲĮ�ȐȡșȡĮ
������țĮȚ�������
ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�İʌȓʌİįȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ�ĲȠȚȤȠʌİĲȐıȝĮĲȠȢ�ıİ�ȑĲȠȚȝȠ�ıțİȜİĲȩ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ
������
ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȝʌȪȜȦȞ�ĲȠȚȤȠʌİĲĮıȝȐĲȦȞ�ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ�İʌȚʌȜȑȠȞ�țĮȚ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌȡȩıșİĲȘ�ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ
������
ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ�İʌȓʌİįȘȢ�ȥİȣįȠȡȠĳȒȢ�ıİ�ȑĲȠȚȝȠ�ıțİȜİĲȩ�ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ��ȝĮȗȓ�ȝİ�ĲȚȢ�İȡȖĮıȓİȢ
ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�������țĮȚ�ıĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȝȘ�İʌȓʌİįȘȢ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ��������ȈĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȤȡȒıȘȢ
ȖȣȥȠıĮȞȓįĮȢ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ�ıĲĮ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�ȐȡșȡĮ�������țĮȚ��������ȠȚ�ĲȚȝȑȢ
ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĮȞĮȜȠȖȚțȐ�ȝİ�ĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�������
Ȉİ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ȠȡȣțĲȠȕȐȝȕĮțĮ��Ș�ĮʌȠȗȘȝȓȦıȒ�ĲȠȣ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�������

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����Ȉ

�

� ǹʌȠȤȦȝȐĲȦıȘ�țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�İȟȦȡĮȤȓȦȞ�șȩȜȦȞ�įȚĮ�ȤİȚȡȫȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǹʌȠȤȦȝȐĲȦıȘ�țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�İȟȦȡĮȤȓȦȞ�șȩȜȦȞ�įȚĮ�ȤİȚȡȫȞ�țĮȚ�ȝȚțȡȫȞ�İȡȖĮȜİȓȦȞ
ȤİȚȡȩȢ��ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�șȑıȘ�țĮȚ�ıĲȐșȝȘ��ȒĲȠȚ�ĮĳĮȓȡİıȘ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȜȘȡȫıİȦȢ�ĲȦȞ
țİȞȫȞ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȦȞ�șȩȜȦȞ�țĮȚ�ĲȘȢ�İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ��ȤȫȝĮ��ȠȡȖĮȞȚțȑȢ�ȪȜİȢ��ȐȝȝȠ��ıĮșȡȩ
țȠȞȓĮȝĮ�ț�Ȝ�ʌ���ȝİ�ʌȡȠıȠȤȒ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ƞ�İʌȚȝİȜȒȢ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȦȞ
İȟȦȡĮȤȓȦȞ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ƞ�țĮĲĮȕȚȕĮıȝȩȢ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȜȘȡȫıİȦȢ�țĮȚ�Ș�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȠȣȢ
ʌȡȠȢ�ĳȩȡĲȦıȘ�
ȈĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ʌȠȣ�șĮ�ĮʌĮȚĲȘșİȓ�țĮȚ�ʌȜȪıȚȝȠ�ĲȦȞ�șȩȜȦȞ�țĮĲȐ�ĲȚȢ�ȣʌȠįİȓȟİȚȢ�ĲȘȢ
İʌȓȕȜİȥȘȢ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ĮȣĲȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪ�ȩȖțȠȣ

ȆǼȃǾȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����
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ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����Ȉ�

�

� ǼʌȚıĲȑȖĮıȘ�ȝİ�ıȤȚıĲȩʌȜĮțİȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼʌȚıĲȑȖĮıȘ�ȝİ�ıȤȚıĲȩʌȜĮțİȢ�ʌȐȤȠȣȢ���PP�ȝİ�İʌȚțȐȜȣȥȘ�ĲȠȣ�țȠȡĳȚȐ�ȝİ�ıȤȚıĲȩʌȜĮțİȢ�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȦȞ�țȠȡĳȚȐįȦȞ�Įʌȩ�İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ�ıȤȚıĲȠʌȜĮțȫȞ�țĮșȫȢ
țĮȚ�ĲȠ�ȖȚĮȖȜȐȞĲȚıȝĮ�ĮȣĲȫȞ��ȊȜȚțȐ��ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ�ĲȘȢ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ�
���P��

ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����Ȉ�

�

� ǼʌȚıĲȑȖĮıȘ�ȝİ�ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ��Įʌȩ�țĮșĮȓȡİıȘ��ıȤȚıĲȩʌȜĮțİȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼʌȚıĲȑȖĮıȘ�ȝİ�ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ��ıİ�ʌȠıȠıĲȩ�ȦȢ������ıȤȚıĲȩʌȜĮțİȢ�ʌȐȤȠȣȢ���PP��ȝİ
İʌȚțȐȜȣȥȘ�ĲȠȣ�țȠȡĳȚȐ�ȝİ�ıȤȚıĲȩʌȜĮțİȢ��įȚĮȜİȖȝȑȞİȢ�ȝİĲȐ�Įʌȩ�ʌȡȠıİțĲȚțȩ�țĮșĮȡȚıȝȩ
ĲȦȞ�ʌĮȜȚȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ʌȜȪıȚȝȠ�ȝİ�Ȟİȡȩ�ȣʌȩ�ʌȓİıȘ��ȅȚ�ĳșĮȡȝȑȞİȢ�ʌȜȐțİȢ�șĮ
ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ�Įʌȩ�ȞȑİȢ��ıİ�ʌȠıȠıĲȩ�ȦȢ������ȓįȚĮȢ�ȝȠȡĳȒȢ�țĮȚ�ĮʌȩȤȡȦıȘȢ�ȝİ�ĲȚȢ
ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ��ĲȘȢ�İȖțȡȓıİȦȢ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ��įİȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�ȞȑȦȞ�ʌȜĮțȫȞ���ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȦȞ�țȠȡĳȚȐįȦȞ�Įʌȩ�İȚįȚțȐ
ĲİȝȐȤȚĮ�ıȤȚıĲȠʌȜĮțȫȞ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȠ�ȖȚĮȖȜȐȞĲȚıȝĮ�ĮȣĲȫȞ��ȊȜȚțȐ��ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮȚ
İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȦȞ�ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ�ʌȜĮțȫȞ�
���P��

ȉȇǿǹȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����Ȉ�

�

� ȀȡȘʌȓįĮ�țĮȝʌȣȜȠİȚįȠȪȢ�Ȓ�ĮʌȜȒȢ�ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ�ȩȥİȦȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȀȡȘʌȓįĮ�țĮȝʌȣȜȠİȚįȠȪȢ�Ȓ�ĮʌȜȒȢ�ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ�ȩȥİȦȢ�Įʌȩ�ʌȜĮțȠİȚįİȓȢ�țĮȚ�ȚıȩʌĮȤȠȣȢ
ȜȓșȠȣȢ���ʌȐȤȠȣȢ�����İț�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ʌȜİȣȡȐȢ����ȑȦȢ����İț�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ��ĲȠʌȠșİĲȠȪȝİȞȘ
ȝİĲĮ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ıĲȘ�ıĲȑȥȘ�ȜȚșȠįȠȝȒȢ�țĲȚȡȓȠȣ��ȝİ�țȜȓıȘ�ʌȡȠȢ�ĲĮ�ȑȟȦ�İʌȓ�ĲȘȢ
țĮȝʌȣȜȠİȚįȠȪȢ�țĮȚ�ʌȡȠİȟȑȤȠȣıĮ�ĮȣĲȒȢ��ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ�ȜȓșȦȞ�
Ș�İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ȝȩȡĳȦıȘ�ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȩȥİȦȢ�ĲȠȪĲȦȞ��Ș�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĮȣĲȫȞ
ȦȢ�țĮȚ�ĲȦȞ�įȚĮĲȘȡȠȪȝİȞȦȞ�Įʌȩ�ĲȚȢ�țĮșĮȚȡȑıİȚȢ�țĮĲȩʌȚȞ�İȜĮĳȡȐȢ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ��ȈĲȘȞ
ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ��ĲĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��țĮȚ�ȩʌȠȚĮ�ȐȜȜĮ�ȝȑıĮ
ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ�ȝȑȤȡȚ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝ�
�
������
İȓțȠıȚ�ʌȑȞĲİ

ǼǿȀȅȈǿ�ȆǼȃȉǼ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����Ȉ�

�

� ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ�țȡȘʌȓįĮȢ�țĮȝʌȣȜȠİȚįȠȪȢ�Ȓ�ĮʌȜȒȢ�ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ
ȩȥİȦȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ�țȡȘʌȓįĮȢ�țĮȝʌȣȜȠİȚįȠȪȢ�Ȓ�ĮʌȜȒȢ�ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ�ȩȥİȦȢ�Įʌȩ
ʌȜĮțȠİȚįİȓȢ�țĮȚ�ȚıȩʌĮȤȠȣȢ�ȜȓșȠȣȢ���ʌȐȤȠȣȢ�����İț�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ʌȜİȣȡȐȢ���ȑȦȢ����İț
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ��ĲȠʌȠșİĲȠȪȝİȞȘ�ȝİĲĮ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ıĲȘ�ıĲȑȥȘ�ȜȚșȠįȠȝȒȢ�țĲȚȡȓȠȣ�
ȝİ�țȜȓıȘ�ʌȡȠȢ�ĲĮ�ȑȟȦ��İʌȓ�ĲȘȢ�țĮȝʌȣȜȠİȚįȠȪȢ�țĮȚ�ʌȡȠİȟȑȤȠȣıĮ�ĮȣĲȒȢ�ȒĲȠȚ�
țĮĲȐȜȜȘȜȠȚ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�țĮșĮȓȡİıȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�įȚĮȜȠȖȒ�ĲȠȣȢ�ȜȓșȠȚ���ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĮȣĲȫȞ
țĮĲȩʌȚȞ�İȜĮĳȡȐȢ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ�țĮȚ�ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ�ȝİ�ȞȑȠȣȢ�ȩʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ
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ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�țĮșĮȓȡİıȘȢ��įȚĮȜȠȖȒȢ�țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȦȞ
ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ�ȜȓșȦȞ��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�İʌȚʌȜȑȠȞ�ȜȓșȦȞ��ĲĮ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲĮ��ĲĮ
ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��țĮȚ�ȩʌȠȚĮ�ȐȜȜĮ�ȝȑıĮ�ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ�ȝȑȤȡȚ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝ�
�
������
įȑțĮ�ʌȑȞĲİ

ǻǼȀǹ�ȆǼȃȉǼ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����Ȉ

�

� ǼʌȓıĲȡȦıȘ�ȝİ�İȜĮıĲȠȝİȡȒ�ȣįȡĮĲȝȠʌİȡĮĲȒ�ȝİȝȕȡȐȞȘ�țİȡĮȝȠıțİʌȫȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼʌȓıĲȡȦıȘ�ıĲȑȖȘȢ�ȝİ�ȝİȝȕȡȐȞȘ�ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘ�Įʌȩ���ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȪĳĮȞıȘȢ�
İȜİȪșİȡȘȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ʌȜȒȡȦȢ�įȚĮʌȞȑȠȣıĮ��İȜĮĳȡȚȐ��ʌȜĮĲȚȐ��ĮȣĲȠİʌȠȣȜȫȝİȞȘ�
ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ�ĮʌİȣșİȓĮȢ�ʌȐȞȦ�ıĲȘȞ�șİȡȝȠȝȩȞȦıȘ��Ȓ�ʌȐȞȦ�ıĲȠ�ʌȑĲıȦȝĮ��ȉĮ�ĳȪȜȜĮ
ĮȜȜȘȜȠțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ�ıİ�ʌȜȐĲȠȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ����FP�Ȓ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİ�ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ�ıȪȞįİıȘ
ĲȦȞ�ȡĮĳȫȞ�ȝİ�VWULS��ǺȐȡȠȣȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�����JU�P���ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ıĲİȡȑȦıȘ�ıĲȘȞ
ȟȪȜȚȞȘ�ȣʌȠįȠȝȒ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ�ıĲĮ�ıȘȝİȓĮ�ȩʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��ȅȚ�ȜȦȡȓįİȢ�țȐșİ
ıĲȡȫıȘȢ�ȝİȝȕȡȐȞȘȢ�șĮ�ĮȜȜȘȜȠțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ�țĮĲȐ����FP�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�

7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���țĮȜȣʌĲȩȝİȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ

ȅȀȉȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����Ȉ

�

� ȉıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ�İȟȠȝȐȜȣȞıȘȢ�ȝİ�ȓȞİȢ�ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ�țĮȚ�İȞıȦȝȐĲȦıȘ�İȜĮĳȡȠȪ
ıȣȡȝĮĲȠʌȜȑȖȝĮĲȠȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȉıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ�İȟȠȝȐȜȣȞıȘȢ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�șȑıȘ��įȚĮ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ʌȐȤȠȣȢ
���FP�ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘ�Įʌȩ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȚȢ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ĲȦȞ�����.J�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȝİ
ȐȝȝȠ�ȝİĲȡȚȠțȩțțȘ�țĮȚ�ȜİʌĲȠțȩțțȘ���ʌȜȘȞ�șĮȜȐııȘȢ��ȝİ�ʌȡȩıșİĲȠ�ȩȡȠ�ȞĮ�ʌİȡȚȑȤİȚ�ȓȞİȢ
ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ�ȖȚĮ�ĮʌȠĳȣȖȒ�ĲȡȚȤȠİȚįȫȞ�ȡȘȖȝĮĲȫıİȦȞ�țĮȚ��İȞıȦȝȐĲȦıȘ�İȜĮĳȡȠȪ
İȟȐȖȦȞȠȣ�ıȣȡȝĮĲȠʌȜȑȖȝĮĲȠȢ������LQ��īȚĮ�ĲȘ�ȕİȜĲȓȦıȘ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȚȝȩĲȘĲĮȢ�ĲȠȣ�ȝȓȖȝĮĲȠȢ
șĮ�ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ�ȠȚțȠįȠȝȚțȒ�ȡȘĲȓȞȘ�Ȓ�ıĲİȖĮȞȦĲȚțȩ�ȝȐȗȘȢ�
Ǿ�țȐșİ�ıĲȡȫıȘ�șĮ�įȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ�țĮȚ�șĮ�ĲȡȓȕİĲĮȚ�țĮșȩȜȘ�ĲȘ�įȚȐȡțİȚĮ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�ĲȡİȚȢ�ĳȠȡȑȢ�

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��ȣȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�

���P��

ǼǿȀȅȈǿ�ȅȀȉȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����Ȉ

�

� ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ�İʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠİȚįȒ�ȣȜȚțȐ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼʌȓıĲȡȦıȘ�ȝİ�ĮȞȩȡȖĮȞĮ�ĲıȚȝİȞĲȠİȚįȒ�ıĲİȖĮȞȦĲȚțȐ�ȣȜȚțȐ�įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ��ǹ�țĮȚ�Ǻ��ȝİ
ȕȐıȘ�ĲȠ�ĲıȚȝȑȞĲȠ��İțĲİȜȠȣȝȑȞȘ�İʌȓ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȝİ�ȥȒțĲȡĮ��ȍȢ�ǹ
ıȣıĲĮĲȚțȩ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ�ıțȩȞȘ�ȝİ�ıĲİȖĮȞȦĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ�țĮȚ�ȦȢ�Ǻ�ıȣıĲĮĲȚțȩ�İȜĮıĲȚțȒ
ȡȘĲȓȞȘ��ıİ�ĮȞĮȜȠȖȓĮ���ʌȡȠȢ����ǹ�Ǻ���īȚĮ�ȞĮ�İʌȚĲİȣȤșİȓ�Ș�ȕȑȜĲȚıĲȘ�ıĲİȖȐȞȦıȘ�ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ȝȓȖȝĮ�ʌİȡȓʌȠȣ����NJ�ȝ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�įȚȐıĲȡȦıȘ�ıİ�įȪȠ�Ȓ�ĲȡİȚȢ
ıĲȡȫıİȚȢ��ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��Ƞ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�țĮȚ�ʌȜȪıȘ
ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�țĮȚ�Ș�İĳĮȡȝȠȖȒ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ��ĬĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�țĮĲĮĲİșİȓ�ȖȚĮ�ȑȖțȡȚıȘ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�ʌȡȚȞ�ĲȘȞ�ȑȞĮȡȟȘ
ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�Ș�ıȪȞșİıȘ�ıȪıĲĮıȘ�ĲȠȣ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�ȝȩȞȦıȘȢ�
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ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��ȝİĲȡȠȪȝİȞȠ�ʌȡȠ�ĲȘȢ�İʌĮȜİȓȥİȦȢ�

ǼȃȃǼǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����Ȉ

�

� ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĳȪȜȜȠȣ�ȝȠȜȣȕȚȠȪ�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĳȪȜȜȠȣ�ȝȠȜȣȕȚȠȪ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ıȣȝȕȠȜȒȢ�ĲȘȢ�ıĲȑȖȘȢ�ȝİ�ȐȜȜİȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ
ȖȚĮ�ĲȘ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ıĲİȖĮȞȫȞ��ȜȠȣțȚȫȞ��ĮʌȠȡȡȠȒȢ�ĲȘȢ�ıĲȑȖȘȢ��Ǿ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ�ĲȘ
įĮʌȐȞȘ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ��ĲȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȠȣ�ȠʌȠȓȠȣ�șĮ�İȓȞĮȚ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ��PP�țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ
��İț��țĮȚ�ĲȘȞ�İȡȖĮıȓĮ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ�ıȤȑįȚĮ�țĮȚ�ĲȚȢ
ȠįȘȖȓİȢ�ĲȘȢ�İʌȓȕȜİȥȘȢ�

���ȝ�ȝ��

ǼǿȀȅȈǿ�ǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����Ȉ

�

� ǼʌȚıțİȣȒ�țĮȚ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĳȑȡȠȞĲȠȢ�ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

īȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĳȑȡȠȞĲȠȢ�ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�țĮĲȐ
ıİȚȡȐ�ȠȚ�İȡȖĮıȓİȢ�
ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ�ĲȦȞ�ĳșĮȡȝȑȞȦȞ�țĮȚ�ȤĮȜĮȡȫȞ�ĲȝȘȝȐĲȦȞ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�
ǼĳĮȡȝȠȖȒ�ȣįȡȠĮȝȝȠȕȠȜȒȢ�Ȓ�ȣįȡȠȕȠȜȒȢ�ȣȥȘȜȒȢ�ʌȑȚıȘȢ�ȖȚĮ�ĲȠȞ�țĮșĮȡȚıȝȩ�ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�ʌȠȣ�ĮʌȠțĮȜȪĳșȘțİ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȚȠ�ʌȐȞȦ�İȡȖĮıȓİȢ��ȝİ
ıȣȡȝĮĲȩȕȠȣȡĲıĮ�Ș�ȝİ�ȘȜİțĲȡȚțȩ�ĲȡȚȕİȓȠ��ȆȜȪıȚȝȠ�İț�ȞȑȠȣ�ĲȘȢ�ʌȡȠȢ�İʌȚıțİȣȒ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��ǼĳĮȡȝȠȖȒ�İȚįȚțȠȪ�ȣȖȡȠȪ�ıĲȘȞ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ĲȠ�ȠʌȠȓȠ�ȑȤİȚ
ĲȘȞ�ȚįȚȩĲȘĲĮ�ȞĮ�İȚıȤȦȡİȓ�ȑȦȢ���İțĮĲȠıĲȐ�ıĲȘȞ�ȝȐȗĮ�ĲȠȣ��țĮȚ�ȞĮ�ʌȡȠıțȠȜȐĲĮȚ�ıĲȠȞ
ȠʌȜȚıȝȩ��ȝİ�ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȠȣ�Įʌȩ�ȝİȜȜȠȞĲȚțȒ�įȚȐȕȡȦıȘ�
ǼĳĮȡȝȠȖȒ�ĲıȚȝİȞĲȠİȚįȠȪȢ�ĮȞĲȚıțȠȣȡȚĮțȠȪ�ȣȜȚțȠȪ�ıĲȠȞ�ȠʌȜȚıȝȩ��Įĳ
İȞȩȢ�ȖȚĮ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ
țĮȚ�ĮĳİĲȑȡȠȣ�ȖȚĮ�ĲȘ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�ĲȠȣ�ȦȢ�ıȣȞįİĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ�
ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȘȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�İʌȚıțİȣĮıĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ�įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ�
İȚįȚțȩ�ȕȐıİȚ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ�ʌȠȣ�ĲȠ�ıȣȞȠįİȪȠȣȞ���Ș�ȠʌȠȓĮ�șĮ�ȖȓȞİȚ�ıİ�ȩıİȢ�ıĲȡȫıİȚȢ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȠ�ĲȑȜİȚȠ�ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ��ǼĳĮȡȝȠȖȒ�İʌȚıțİȣĮıĲȚțȠȪ�ȣȜȚțȠȪ�ĳȚȞȚȡȓıȝĮĲȠȢ
ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��ǼĳĮȡȝȠȖȒ�ĮțȡȣȜȚțȠȪ�ĮıĲĮȡȚȠȪ�ȜİȣțȒȢ�Ȓ�ȤȡȫȝĮĲȚıĲȒȢ�ĮʌȩȤȡȦıȘȢ�
İȝʌȜȠȣĲȚıȝȑȞȠ�ȝİ�ȤĮȜĮȗȚĮțȒ�Įȝȝȩ�ȜİʌĲȒȢ�țȠțȠȝİĲȡȓĮȢ�
ȉİȜȚțȒ�İȡȖĮıȓĮ�ȑȚȞĮȚ�Ƞ�ȤȡȫȝĮĲȚıȝȩȢ�ȝİ�ĮțȡȪȜȚțȩ�ȤȡȫȝĮ�ʌȡȫĲȘȢ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ȝ���ȝİĲȡȠȪȝİȞȠ�ʌȡȠ�ĲȘȢ�İʌĮȜİȓȥİȦȢ

������
ĲȡȚȐȞĲĮ�ʌȑȞĲİ

ȉȇǿǹȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ�������Ȉ

�

� ȆȜȒȡȘȢ�țĮĲĮțİȣȒ�ȘȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȒȢ�İȖțĮĲȐĲĮıȘȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ��������������������

ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌȜȒȡȠȣȢ�ȘȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȒȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ��ȘȜİțĲȡȚțȒȢ
țĮȚ�ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȘȢ�İʌȓȕȜİȥȘȢ��ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ȩȜȦȞ
ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ȝȚțȡȠȣȜȚțȫȞ��ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ȠȡȖȐȞȦȞ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ
țĮȚ�ıȦĲıȒ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�ĲȠȣ�įȚțĲȪȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ȚıȤȪȠȞĲİȢ�țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ��ȒĲȠȚ
ĮȖȦȖȠȓ��ıȦȜȒȞİȢ��ȘİȜțĲȡȚțȠȓ�ʌȓȞĮțİȢ��įȚĮțȜĮįȦĲȑȢ��ĮıĳȐȜİȚİȢ��ȡİȜȑ��ȡİȣȝĮĲȠȜȒʌĲİȢ�
ȡİȣȝĮĲȠįȩĲİȢ��ȞĲȠȣȓ��ĳȦĲȚıĲȚțȐ�ıȫȝĮĲĮ�țȜʌ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�Ǿ�Ȃ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȚȢ
ʌįȘȖȓİȢ�ĲȘȢ�İʌȓȕȜİȥȘȢ��ȅȚ�ĮȖȦȖȠȓ�įȚțĲȪȦȞ���ȘȜİțĲȡȚțȦȞ�țĮȚ�ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ
�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�İȞĲȩȢ�İȪțĮȝʌĲȦȞ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ�ıȦȜȒȞȦȞ�ȅȚ�ĮțȡȚȕİȓȢ�șȑıİȚȢ��Ƞ
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αριθμός, το είδος των ηλεκτρικών πινάκων, των ρευματοδοτών θα καθοριστεί από την 

επίβλεψη κατά τη διάρκεια του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνεται, η καθαίρεση της 

παλιάς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ( εσωτ & εξωτ ) και η κατασκευή πλήρους 

υδραυλικής εγκατάστασης με τη διάνοιξη αυλάκων ή οπών διέλευσης των αγωγών, όπως 

και η δοκιμή και ο έλεγχος πλήρους λειτουργίας της εγκατάστασης, δηλαδή υλικά και 

εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά κατ' αποκοπή 1 τεμ. ΕΥΡΩ 1.200,00 χ ίλ ια διακόσ ια 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.200,00 

(Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ 

IΩΑΝΝΙΝΑ 22/11/2021 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 22/11/2021 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 22/11/2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Η συντάξασσα 

Ο AN/ΤΉΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ ΗΠΕΙΡΟΥ Κα.α 

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜ. ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ 

Αμαλία Δόνου 

Αρχιτέκτων μηχανικός 

Ελένη Νικολού 

Πολιτικός μηχανικός 

Ελένη Νικολού 

Πολιτικός μηχανικός 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΡΓΟ: «Επισκευή στέγης Ι. Ν. Αγ. 
Νικολάου Μαρμάρων»  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου (Κ.Α. 
2017ΕΠ53000000) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,000 € 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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2017ΕΠ53000000) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΓΕΝΙΚΑ  

Άρθρο 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), αφορά στους ειδικούς συμβατικούς όρους, βάσει των 

οποίων, και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, τις ισχύουσες τεχνικές 

προδιαγραφές, τις μελέτες και λοιπά στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Υπηρεσία, καθώς και τις 

έγγραφες οδηγίες της, θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο το έργο της επικεφαλίδας. 

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» 

του έργου, για την εκτέλεση του οποίου ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εξασφαλισμένο τόσο τον 

απαιτούμενο ελάχιστο μηχανολογικό εξοπλισμό, όσο και το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό. 

Άρθρο 1.2 ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Τα τεύχη δημοπρατήσεως αλληλοσυμπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυμφωνίας των 

περιεχομένων σ’ αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται πάγια. 

1. Το συμφωνητικό 

2. Διακήρυξη της Δημοπρασίας 

3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

4. Το τιμολόγιο Μελέτης 

5. Η ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) 

6. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ 

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 

8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και 

οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους 

δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

10. Το Χρονοδιάγραμμα - Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα Εγκριθεί 

από την Υπηρεσία. 

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενη των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι 

δημοσιευμένα κείμενα: 

 

1. Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 53, παράγραφος 7ζ του Ν. 4412/2016.  

2. Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).  

3. Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
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Άρθρο 1.3 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι 

διαγωνιζόμενοι επισκέφθηκαν και εξέτασαν τη φύση και την τοποθεσία του έργου και ενημερώθηκαν για 

τις γενικές και τοπικές συνθήκες του. Η ενημέρωση αυτή αφορά κυρίως τις διάφορες πηγές λήψεως 

υλικών, τις θέσεις για την προσωρινή ή οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, τη 

διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα που υπάρχει να εξασφαλιστεί στο έργο 

εργατοτεχνικό προσωπικό, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και δρόμοι προσπέλασης, τις μετεωρολογικές 

συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης των ποταμών ή χειμάρρων 

ή παλίρροιας ή άλλες φυσικές συνθήκες στον τόπο του έργου, τη διαμόρφωση και κατάσταση του 

εδάφους, το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των υλικών της περιοχής που είναι κατάλληλα και 

εκμεταλλεύσιμα, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που είναι απαραίτητα πριν 

από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών, τις κυκλοφοριακές και καιρικές συνθήκες και 

οποιαδήποτε άλλα θέματα που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την 

πρόοδο και το κόστος του έργου σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.  

Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει και θα συμμορφωθεί πλήρως με τα εγκριμένα 

διαγράμματα και σχέδια της μελέτης και τα άλλα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας που 

περιλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με τη διακήρυξη τη βάση της 

προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις 

υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους.  

Αν ο Ανάδοχος παραλείψει να ενημερωθεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει πληροφορίες που 

αφορούν τους όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του 

προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ  

Άρθρο 2.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση του έργου έχουν εφαρμογή οι παρακάτω διατάξεις, 

όπως αυτές ισχύουν την ημέρα που γίνεται ο διαγωνισμός με όλες τις αντικαταστάσεις, τροποποιήσεις 

και συμπληρώσεις:  

α) Το Κοινοτικό Δίκαιο  

β) O Ν. 4412/16 

γ) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και 

γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά και παραπάνω. 

Όπου γίνεται αναφορά σε νομοθεσία ή κείμενες διατάξεις, νοείται, εκτός αν ρητά προβλέπεται 

διαφορετικά, κάθε κανόνας δικαίου εθνικός, κοινοτικός ή διεθνής εφαρμοζόμενος στην Ελλάδα, 

περιεχόμενος σε κάθε πηγή δικαίου (Σύνταγμα, Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές αποφάσεις, 

Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κανονισμός Εθνικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως αυτός τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει κάθε φορά κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης της 

Δημοπρασίας.  

Οι διατάξεις αυτές συμπληρώνονται με τους όρους της Διακήρυξης, της Συγγραφής αυτής και των άλλων 

τευχών δημοπράτησης και στοιχείων της μελέτης. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται σ' αυτές, 

αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν και η διαφορά που προκύπτει λύνεται 

δικαστικά.  
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Άρθρο 2.2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΤΠ) ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επιμέρους εργασιών ισχύουν οι ακόλουθες ΤΠ και 

Κανονισμοί:  

- τα Διεθνή Πρότυπα  

- τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα  

- οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).  

Άρθρο 2.3 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η Σύμβαση θα γίνει με βάση την απόφαση για έγκριση της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 105 του 

Ν. 4412/16 και για συνολικό χρηματικό ποσό της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου, και θα είναι 

σύμφωνη με όσα ορίζονται στη Διακήρυξη Δημοπρασίας και στο άρθρο 95 του Ν. 4412/16.  

Άρθρο 2.4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον Ανάδοχο εγγύησης καλής εκτέλεσης 

ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 72, παράγραφος 1β του Ν. 

4412/16. 

Άρθρο 2.5 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ 

Οι εγκεκριμένες μελέτες εφαρμογής θα εφαρμοσθούν όπως ακριβώς εγκρίθηκαν.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή να συντάξει τις παρακάτω μελέτες:  

-  εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, παραστεί ανάγκη σύνταξης συμπληρωματικών υπολογισμών ή 

σχεδίων, ο Ανάδοχος θα προσκομίσει εγκαίρως για έγκριση τους αντίστοιχους υπολογισμούς και σχέδια 

χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση και τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες πριν από την εκτέλεση των 

αντίστοιχων εργασιών. Εάν τα παραπάνω δεν υποβληθούν έγκαιρα η αντίστοιχη καθυστέρησή του έργου 

επιβαρύνει τον Ανάδοχο.  

− μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, ασφαλτομιγμάτων κλπ.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, των κάθε 

είδους αδειών-εγκρίσεων ή παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από την Νομοθεσία ή και που 

είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο ανάδοχος θα 

πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία, παράλληλα δε 

οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του (με αντίγραφα των συναφών δικαιολογητικών) στην επίβλεψη. Η 

υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών-εγκρίσεων ή υποχρεώσεων χρηματοοικονομικής 

φύσης. 

Ο Κύριος του Έργου ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να παράσχει στον ανάδοχο τις απαιτούμενες 

διοικητικές άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπόνησης των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Ο Κύριος του έργου αναλαμβάνει να παράσχει την συνδρομή του κατόπιν σχετικού αιτήματος του 

αναδόχου και μόνο με τους τύπους και τα μέσα που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά περίπτωση 

εφαρμοστέα για την έκδοση της άδειας-έγκρισης διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία. 

 

Άρθρο 197 N. 4412/16 Μελέτες εργολαβικών συμβάσεων 

Σε όλες τις περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων δημόσιων έργων, στις οποίες, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, αναλαμβάνεται η υποχρέωση εκπόνησης ή τροποποίησης μελέτης από την εργοληπτική 

επιχείρηση που πρόκειται να εκτελέσει ή εκτελεί δημόσιο έργο, η μελέτη αυτή ή η τροποποίηση 

εγκρίνεται από την αναθέτουσα Αρχή ή τον εργοδότη, μόνον εφόσον έχει εκπονηθεί και υπογραφεί 

νόμιμα από πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του μελετητή για την εκπόνηση των μελετών δημόσιων 

έργων, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα Αρχή και έχουν γίνει αποδεκτά από αυτήν 

ρητώς ή σιωπηρώς. Η αντικατάσταση γνωστοποιηθέντος μελετητή επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους του 

άρθρου 132 και κατόπιν ρητής έγκρισης της αναθέτουσας Αρχής. 
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Άρθρο 2.6 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

Ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 145 του 

Νόμου 4412/16. Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μήνα και πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις 

εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού 

πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα 

εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία 

εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το  χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις 

του αναδόχου, ιδίως αναφορικά με την κατασκευαστική αλληλουχία, την κατασκευασιμότητα της 

μεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήμων της σύμβασης και με τις δυνατότητες χρονικής 

κλιμάκωσης των πιστώσεων. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. 

Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο 

ή οι ποσότητες των εργασιών.  

 

O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της 

σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται 

λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η 

εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου.  

Άρθρο 2.7 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Το έργο πρέπει να αποπερατωθεί μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της 

σύμβασης του έργου. Μέσα στην ανωτέρω προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί μέρους 

εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Η προθεσμία 

αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.  

Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 147 του Ν. 

4412/16. 

Άρθρο 2.8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ   

Σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 4412/16, με μέριμνα του αναδόχου τηρείται  ημερολόγιο σε 

βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Το ημερολόγιο  συμπληρώνεται καθημερινά και 

αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως:  

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

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

ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη,  

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

εργοδότη,  

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

δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,  

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

στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού,  

ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επίσης καταγράφονται τροποποιήσεις ή προβλήματα με τις 

ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό,  

η) τα προσκομιζόμενα υλικά, τις εκτελούμενες εργασίες,  

θ) τις εργαστηριακές δοκιμές,  

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

επίσης περιλαμβάνεται ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών  

αα) τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,  

ββ) έκτακτα περιστατικά και  
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γγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες,  

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

Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση ημερολογίου, επιβάλλεται 

ειδική ποινική ρήτρα που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100), ούτε ανώτερη των 

πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ, για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με το ύψος της συμβατικής δαπάνης 

του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική 

πρόσκληση του Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη 

τήρησης. 

Στις περιπτώσεις μικρών έργων μπορεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία να ορίσει την τήρηση του ημερολογίου 

κατά άλλο συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδομάδα ή άλλο χρονικό διάστημα ή και τη μη 

τήρηση ημερολογίου.  

Άρθρο 2.9 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ  

Σε περίπτωση υπέρβασης των συμβατικών τμηματικών προθεσμιών αν υπάρχουν καθώς και της ολικής 

προθεσμίας με υπαιτιότητα του αναδόχου ισχύουν οι ποινικές ρήτρες όπως ορίζονται στο άρθρο 148 του 

Ν. 4412/16.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ  

 

Άρθρο 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 

Στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης προστίθεται ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου 

που ορίζεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) όπως καθορίζεται στο άρθρο 53 του N. 4412. 

Άρθρο 3.2 ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  

Σύμφωνα με το άρθρο  152 του Ν 4412/16: 

- Μετά τη λήξη κάθε μήνα, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των ποσών από εργασίες που 

εκτελέσθηκαν, τα οποία οφείλονται σ΄ αυτόν. 

- Η πραγματοποίηση τόσο των τμηματικών πληρωμών όσο και της οριστικής πληρωμής του 

εργολαβικού ανταλλάγματος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την 

εργολαβική σύμβαση, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις. Οι λογαριασμοί 

αυτοί στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών 

εργασιών και συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί. 

- Ο εγκεκριμένος λογαριασμός αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου 

(«πληρωτέο εργολαβικό αντάλλαγμα»). Προϋπόθεση πληρωμής της πιστοποίησης είναι η 

προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. 

- Σε κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο πραγματοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε πέντε 

τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία των εργασιών μετά της αναλογούσας αναθεώρησης και σε 

δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαμβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, 

μέχρις ότου αυτά ενσωματωθούν στις εργασίες. 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα εργολαβία. 
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Άρθρο 3.3 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ  

Για τον υπολογισμό του ποσού της αναθεώρησης, ισχύει το άρθρο 153 του Ν. 4412/16. Ως αφετηρία 

λαμβάνεται το τρίμηνο διενέργειας της δημοπρασίας (υποβολή προσφοράς), με δικαίωμα αναθεώρησης 

από το αμέσως επόμενο τρίμηνο.  

Άρθρο 3.4 ΠΡΟΤΕΛΙΚΟΣ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

Σύμφωνα με το άρθρο 152 του  Ν. 4412/16,  όλες οι πληρωμές που γίνονται στον ανάδοχο κατά τη 

διάρκεια κατασκευής του έργου με βάση τις πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του 

εργολαβικού ανταλλάγματος που εκκαθαρίζεται μετά την οριστική παραλαβή. Μετά τη διενέργεια της 

προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό λογαριασμό», με βάση τις 

ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής 

και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασμό». Με την 

έγκριση του τελικού λογαριασμού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από την σύμβαση 

εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από μεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, 

συμβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών. 

Άρθρο 3.5 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΝΕΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Σύμφωνα με 

το άρθρο 156 του Ν. 4412/16, ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη 

εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, 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 τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.  

Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155  του Ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 

132 δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) 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 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16.  

 

Τροποποιήσεις της σύμβασης χωρίς αύξηση της αξίας της μπορούν να γίνουν: 

α) Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση. Για τη 

διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν μπορεί να συμπεριλάβει 

συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Το ποσό 

των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σύμφωνα με την 

απόφαση Δ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (409 Β΄).  

β) Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών της σύμβασης εκτέλεσης του  έργου επιτρέπεται να μειωθούν και 

η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων 

εργασιών της ίδιας εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3β του άρθρου 156 του Ν. 

4412/16. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Άρθρο 4.1 ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική μορφή 

του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά εμφανείς, 

ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την 

επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 136 του Ν. 4412/16 και τον επιβλέποντα, προκειμένου να 

προβούν από κοινού στην καταμέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών 

εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, 

τον επιβλέποντα και τα μέλη της επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών 

εργασιών. Η πρόσκληση της αναδόχου προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να γίνεται για μεν την από 

κοινού ζύγιση τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα πριν από αυτήν, για δε τη λήψη των στοιχείων 

υπαίθρου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργειά τους.   

Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ.) ο ανάδοχος θα 

φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται: 

1. Το είδος του υλικού (χυτοσιδηρά υλικά κλπ.) 

2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 

3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου  

4. Η θέση λήψης 

5. Η θέση απόθεσης  

6. Η ώρα φόρτωσης 

7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης  

8. Το καθαρό βάρος 

9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ. 

Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται από τον ή τους αρμόδιους υπάλληλους της Υπηρεσίας, που 

είναι επί τόπου της ζύγισης και τον ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. Εν συνεχεία το παραπάνω δελτίο 

ζύγισης θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και 

τον ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από 

το παραπάνω δελτίο ζύγισής του.  

Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια από 

αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (π.χ. για χυτοσιδηρά είδη). Τα παραπάνω 

σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της Υπηρεσίας. 

Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιμετρήσεων και των 

σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού.  

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προγραμματίζει τις εργασίες του, έτσι ώστε, να μην απαιτούνται 

παραλαβές αφανών εργασιών και λοιποί έλεγχοι από την Υπηρεσία κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις 

αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών. 

Άρθρο 4.2 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 

επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. Τα επί τόπου επιμετρητικά στοιχεία 

λαμβάνονται από κοινού από την επίβλεψη του άρθρου 136 του Ν. 4412/16 και τον εκπρόσωπο του 

αναδόχου, καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο μέρη και 

καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η 

Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και επιβλέπων. 
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Στο τέλος κάθε μήνα, ο ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες 

που εκτελέσθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική 

περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού 

τιμών μονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία 

και διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων. 

Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο 

είκοσι ημέρες (20) μετά το τέλος του επομένου της εκτελέσεώς τους μηνός, αφού υπογραφούν από 

αυτόν με την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». 

 

Άρθρο 4.3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Στις περιπτώσεις που ανατεθούν στον Ανάδοχο απολογιστικές εργασίες, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του άρθρου  154 του Ν. 4412/16. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ  

Άρθρο 5.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΠΕ) 

Σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4412/16 απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή Προγράμματος 

Ποιότητας Έργου σε κάθε δημόσιο έργο (Κατασκευή ή και Μελέτη), του οποίου ο προϋπολογισμός 

δημοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό 1.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

αποφάσεων ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β΄ 1265), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/ 24.7.2001 (Β΄ 1013 ), 

ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Β΄ 928) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Την 

ποιότητα των δημόσιων έργων αφορούν και οι παρακάτω αποφάσεις: α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (Β΄ 94), 

β) ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β΄ 624) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, 

γ) η Δ14/43309/5.3.2001 (Β΄ 332) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και δ) 

ΔΙΠΑΔ/οικ. 12/13.01.2009 (Β΄ 125Β/ 27.01.2009). 

Άρθρο 5.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από ειδικευμένο προσωπικό 

κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/16 τους 

όρους της σύμβασης γενικά και τις εντολές του αρμόδιου οργάνου της επίβλεψης του έργου.  

Για ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και μέχρι της οριστικής παραλαβής, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 4412/16.  

Για την ευθύνη του Αναδόχου για ελαττώματα που διαπιστώνονται μετά την οριστική παραλαβή, έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Άρθρο 5.3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

Τα υλικά και μηχανήματα γενικά που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του Έργου θα έχουν σήμανση 

CE και θα πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ΕΛΟΤ ή ΕΝ. Επίσης θα είναι αρίστης ποιότητας και 

απολύτως σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και τα συμβατικά δεδομένα της Εργολαβίας και θα πρέπει να 

έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία σχετικά με την προέλευση, διαστάσεις, αντοχή, ποιότητα, εμφάνιση 
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κλπ., σύμφωνα και με το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.), όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Ο 

εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για μετρήσεις και ελέγχους θα είναι διακριβωμένος.  

Για την πρόληψη τυχόν παρερμηνειών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν από την παραγγελία και 

τουλάχιστον πριν από τριάντα (30) ημέρες, να υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία κατάσταση που να 

περιλαμβάνει τα ειδικά υλικά κατασκευής κλπ. που θα συνοδεύεται από αντίστοιχα τεχνικά στοιχεία του 

κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται κατ ένδειξη ότι τα είδη που θα παραγγελθούν συμφωνούν 

με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. Επίσης θα παραδώσει στην Υπηρεσία δείγματα υλικών τα 

οποία πρόκειται να συμπεριλάβει στα έργα, μαζί με τα ονόματα των προμηθευτών, πριν παραγγελθούν 

τα αντίστοιχα υλικά κλπ. Όταν δεν υπάρχουν δείγματα θα υποβάλλονται πιστοποιητικά δοκιμών. Τα 

κατατιθέμενα δείγματα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά για όλη την αποστολή, και τα υλικά δεν θα 

χρησιμοποιηθούν πριν εγκριθούν τα δείγματα. Πρέπει να προβλεφθεί για τα δείγματα ένας κατάλληλος 

χώρος αποθήκευσης στο Εργοτάξιο ο οποίος πρέπει να κλειδώνεται. Με δαπάνες του Αναδόχου οι χώροι 

αυτοί αφαιρούνται μετά από εντολή της επίβλεψης.  

Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να εκτελεί δοκιμαστικές εφαρμογές κατασκευών, με εντολή της 

Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και να απoξηλώνει αυτές μετά την εκπλήρωση του σκοπού τους.  

Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλμένη εκλογή ειδών από τον Ανάδοχο, απόρριψή 

τους από την Υπηρεσία και εκλογή νέων ειδών δεν θα αποτελεί λόγο για τον Ανάδοχο να ζητήσει 

παράταση της συμβατικής προθεσμίας αποπεράτωσης του Έργου.  

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάθε υλικό ή μηχάνημα που κατά την κρίση της δεν είναι 

σύμφωνο με τις προδιαγραφές ή που δεν είναι σύμφωνο με τα εγκριθέντα δείγματα. Θα μπορεί να 

παραπέμπει τα υλικά ή μηχανήματα για εργαστηριακό έλεγχο με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου.  

Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τα δε μηχανήματα θα συνοδεύονται 

από πιστοποιητικά ελέγχου του κατασκευαστή.  

Οι παραγγελίες των υλικών και μηχανημάτων θα γίνονται έγκαιρα με αργότερη ημερομηνία παραγγελίας 

την ημερομηνία που έχουν καθορίσει στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Κατασκευής του Έργου.  

Σε περίπτωση που ο Εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά ή μηχανήματα απαιτούμενα για την 

εκτέλεση των Έργων, ο Εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για Γενικά Έξοδα και Όφελος αυτού 

επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών.  

Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που 

παραδίδονται σε αυτόν από τον Εργοδότη εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.  

Τα παραπάνω υλικά παραδίνονται από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο με Πρωτόκολλο.  

Μετά την παραλαβή τους από τον Ανάδοχο αυτός φέρει όλους τους κινδύνους και ακέραια την ευθύνη 

για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια που τυχόν θα συμβούν στα υλικά αυτά, από οποιονδήποτε λόγο ή 

αιτία, πλην ανωτέρας βίας.  

Άρθρο 5.4 ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

Ο καθορισμός από τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών 

προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης 

κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κλπ.) δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει 

κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών, που συνθέτουν κάθε 

επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία ή εγκατάσταση του κτιρίου.  

Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι από τα σχέδια 

λεπτομερειών, ή από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας, ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της 

Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο, ως προς την άμεση σύνδεσή 

του με τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματά του.  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής και ο ανάδοχος δεν 

αποκαταστήσει τις πλημμέλειες μέσα στην προθεσμία που τάσσεται σε αυτόν με την ειδική διαταγή ή αν 

ασκηθεί εμπρόθεσμη ένσταση, μέσα στην ίδια προθεσμία από την κοινοποίηση της απόφασης επί της 

ενστάσεως, τότε οι εργασίες αποκατάστασης της πλημμέλειας μπορεί να εκτελεσθούν με μέριμνα της 
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διευθύνουσας υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου με την 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων του κυρίου του έργου ως προς την εφαρμογή των λοιπών κυρώσεων κατά 

του αναδόχου. 

Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 159 του Ν.4412/16.  

Άρθρο 5.5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ  

5.5.1 Εργαστήριο ελέγχου υλικών 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβαίνει σε συνεχή δοκιμασία και ποιοτικό έλεγχο του έργου, και να 

συμβληθεί με αναγνωρισμένο εργαστήριο (δημόσιο ή ιδιωτικό), όπως αυτό προβλέπεται από την παρ. 3 

του άρθρου 34 του Π.Δ. 609/85. 

Η συνεχής δοκιμασία των υλικών και ο έλεγχος των έργων πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες για το έργο προδιαγραφές, κανονισμούς κ.λ.π. 

Το εργαστήριο με το οποίο θα συμβληθεί ο ανάδοχος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποτεδήποτε και 

από την Υπηρεσία και εφ’ όσον είναι ιδιωτικό θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, μηχανήματα και 

εργαλεία για την εκτέλεση των απαιτούμενων κατά τον χρόνο κατασκευής του έργου ελέγχων και 

μελετών και θα τηρείται πλήρες μητρώο διεξαγόμενων ελέγχων και ερευνών. 

Ο διεξαγόμενος έλεγχος των υλικών (Δειγματοληψίες και έλεγχοι) και των εκτελούμενων εργασιών 

πρέπει να γίνεται συνεχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών που ισχύουν. 

5.5.2 Υποχρεωτικές δοκιμές 

Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να διενεργεί δοκιμές ως ανωτέρω και σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. με 

δικές του δαπάνες, κατά την εκτέλεση των εργασιών, ανεξάρτητα από τις δοκιμές που θα διενεργήσει η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, με την συνδρομή του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημ  Έργων Ηπείρου. 

Για την εκτέλεση των εργαστηριακών δοκιμών ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί κρατικό εργαστήριο ή 

αντίστοιχο ιδιωτικό με Υ.Δ. που θα προσκομίσει εντός 5 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και 

που θα συνοδεύεται από τις άδειες λειτουργίας (ΥΠΕΧΩΔΕ) των εν λόγω εργαστηρίων και Υ.Δ. του 

νόμιμου εκπροσώπου αυτών ότι αποδέχεται την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών στο υπόψη έργο. Ο 

ελάχιστος αριθμός των εκτελεστέων δοκιμών θα καθορίζεται από τις προδιαγραφές και τους 

κανονισμούς. 

Άρθρο 5.6 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση των κάτωθι ελαχίστων εργαστηριακών δοκιμών εάν αυτό 

απαιτείται από το είδος των εργασιών. Οι εν λόγω δοκιμές καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα και 

συνοδεύουν τις τμηματικές προσωρινές επιμετρήσεις και την τελική του έργου, και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτών. 

Στην περίπτωση κατά την οποία, προέκυψε ότι οι γενόμενες δοκιμές είναι μικρότερες των ελαχίστων 

καθοριζομένων, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα 21εκ€  ανά δεκάδα ελλειπουσών δοκιμών και 

παρακρατείται βάσει αποφάσεως του προϊσταμένου της Δ/νουσας το έργο Υπηρεσίας και εκπίπτει εκ της 

πρώτης πιστοποιήσεως του ανάδοχου. Η ποινική αυτή ρήτρα είναι ανέκκλητος και δεν δύναται οι 

ελλείπουσες δοκιμές να καλυφθούν δια περισσοτέρων δοκιμών σε επόμενα στάδια εργασίας σύμφωνα 

με την αρ. Γ3γ/0/14/125-Ω/12-10-77 απόφαση τ. Υ.Δ.Ε. 

Επίσης ο έλεγχος του πάχους των στρώσεων οδοστρωσίας (υποβάσεις - βάσεις) συμπυκνωμένου πάχους 

10cm ή άλλου πάχους που θα καθορίζεται από την τεχνική μελέτη του έργου καθώς και του πάχους της 

ασφαλτικής στρώσεως, θα γίνεται όχι μόνον χωροσταθμικά αλλά και με λήψη καρότων από το Τμήμα 

Εργαστηρίου Δημ. Εργων της Δ/νσης Δημ. Εργων της Περιφέρειας Ηπείρου με φροντίδα της Υπηρεσίας, 

αδαπάνως για τον ανάδοχο του έργου και σε αριθμό τουλάχιστον ενός δείγματος ανά 300m μήκους της 

οδού. 

 



ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  Σελ. 11  

5.6.1 Ελάχιστος αριθμός εκτελεστέων δοκιμών 

Α΄ Συμπυκνώσεις 

1. Σκάφη ορυγμάτων ή εδράσεων επιχωμάτων ανά 300m μήκους ή μικρότερου 

αυτοτελούς τμήματος ανά κλάδο οδού  ΔΟΚΙΜΗ Mία (1) 

2. Επιχωμάτων και στρώσεων εξυγιάνσεως ανά 1000m
3
 συμπυκνωμένου όγκου  ΔΟΚΙΜΗ Mία (1) 

3. Υποβάσεων και βάσεων μηχανικώς σταθεροποιημένων για κάθε στρώση ανά 

300m μήκους κλάδου οδού ΔΟΚΙΜΗ Mία (1) 

4. Βάσεων σταθεροποιούμενων διά τσιμέντου ανά 200m μήκους κλάδου οδού ΔΟΚΙΜΗ Mία (1) 

5. Ασφαλτικές επιστρώσεις ανά 200m μήκους κλάδου οδού ΔΟΚΙΜΗ Mία (1) 

Β΄ Έλεγχος κοκκομετρικής διαβαθμίσεως 

1. Αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέματα) ανά 200m
3
 ΔΟΚΙΜΗ Mία (1) 

2. Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλιστικών ανά 300m
3
 ΔΟΚΙΜΗ Mία (1) 

3. Αδρανή στραγγιστηριών ή άλλων ειδικών κατασκευών π.χ. Β450, λεπτά 

σκυροδέματα ανά 200m
3
 ΔΟΚΙΜΗ Mία (1) 

Γ΄ Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδυνάμου άμμου 

1. Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500m
3
 ΔΟΚΙΜΗ Mία (1) 

2. Αδρανή σκυροδεμάτων ανά 300m
3
 ΔΟΚΙΜΗ Mία (1) 

3. Στρώσεις εξυγιάνσεως ανά 1000m
3
 ΔΟΚΙΜΗ Mία (1) 

4. Αδρανών υλικών καλύψεων (επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες κ.λ.π.) ανά 300m
2
 ΔΟΚΙΜΗ Mία (1) 

Δ΄ Υγεία πετρωμάτων 

Για τα πάσης φύσεως αδρανή από την ίδια πηγή ανά 10.000m
3
 ή κλάσμα αυτών, 

αν πρόκειται για πηγή από την οποία λαμβάνεται αδρανές υλικό σε μικρότερη 

ποσότητα. ΔΟΚΙΜΗ Mία (1) 

Ε΄ Δοκίμια σκυροδέματος 

1) Εργοστασιακό σκυρόδεμα 

Το σκυρόδεμα που διαστρώνεται σε μία ημέρα θα αποτελεί μια παρτίδα και θα αντιπροσωπεύεται από 

μια δειγματοληψία 6 δοκιμίων. 

Η αρμόδια υπηρεσία ή ο επιβλέπων αλλά και το Εργοστάσιο παραγωγής του σκυροδέματος έχουν το 

δικαίωμα να αυξήσουν τον αριθμό των δοκιμίων μιας δειγματοληψίας από 6 σε 12 αν πρόκειται να 

διαστρωθούν περισσότερα από 11 φορτία αυτοκινήτων. Η δαπάνη ελέγχου των επί πλέον 6 δοκιμίων θα 

βαρύνει εκείνον που ζήτησε τη λήψη τους. 

Αν η ποσότητα του σκυροδέματος που θα διαστρωθεί σε μια ημέρα υπερβαίνει τα 150m
3
 η 

δειγματοληψία αυτής της παρτίδας θα περιλαμβάνει δώδεκα (12) δοκίμια, που δε θα παίρνονται από 

διαδοχικά αυτοκίνητα, αν αυτό είναι δυνατόν. 

Αν η σκυροδέτηση πρόκειται να διαρκέσει δύο διαδοχικές ημέρες τότε το σκυρόδεμα του διημέρου θα 

αποτελεί μια παρτίδα και θα αντιπροσωπεύεται από μια δειγματοληψία δώδεκα (12) συμβατικών 

δοκιμίων, από τα οποία τα έξι (6) θα παίρνονται την πρώτη ημέρα. 

Αν η σκυροδέτηση πρόκειται να διαρκέσει περισσότερες από δύο διαδοχικές ημέρες, τότε η παρτίδα 

κάθε διημέρου θα αντιπροσωπεύεται από μια δειγματοληψία δώδεκα (12) συμβατικών δοκιμίων, εκτός 

αν ο αριθμός των ημερών διαστρώσεως είναι μονός, οπότε η παρτίδα της τελευταίας ημέρας θα 

αντιπροσωπεύεται από μια δειγματοληψία έξι (6) συμβατικών δοκιμίων. 

Αν η διάστρωση ενός διημέρου πριν συμπληρωθούν δώδεκα (12) δοκίμια, τότε η παρτίδα σκυροδέματος 

που έχει διαστρωθεί θα αντιπροσωπεύεται από τα έξι (6) πρώτα δοκίμια. Τα υπόλοιπα δοκίμια που 

πιθανώς έχουν κατασκευαστεί δε θα συμπεριλαμβάνονται στους ελέγχους συμμορφώσεως. 
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Σκυρόδεμα το οποίο διαστρώνεται σε δύο όχι διαδοχικές ημέρες θα αποτελεί δύο παρτίδες και θα 

αντιπροσωπεύεται από δύο δειγματοληψίες. 

Αν το έργο απαιτεί διάστρωση χωρίς διακοπή για περισσότερες από μια ημέρες (όπως συμβαίνει σε 

κατασκευές με ολισθαίνοντα ξυλότυπο), το σκυρόδεμα θα χωρίζεται σε νοητές παρτίδες ανάλογα με τις 

φάσεις της κατασκευής (π.χ. διάστρωση ημέρας, διάστρωση νύχτας). 

Από ένα αυτοκίνητο μεταφοράς σκυροδέματος θα παίρνεται το πολύ ένα δοκίμιο για τον έλεγχο 

συμμορφώσεως. Αν η σκυροδέτηση συμπληρώνεται με λιγότερα από έξι (6) αυτοκίνητα, τότε 

επιτρέπεται η λήψη περισσότερων δοκιμίων από το ίδιο αυτοκίνητο, αλλά κάθε δοκίμιο θα παίρνεται 

αφού έχει εκφορτωθεί περίπου 1 Μ3 σκυροδέματος μετά τη λήψη του προηγούμενου δοκιμίου. Το 

δοκίμιο (ή τα δοκίμια), το αυτοκίνητο από το οποίο έγινε η δειγματοληψία και η περιοχή του έργου στην 

οποία διαστρώθηκε το φορτίο του αυτοκινήτου θα σημειώνονται. 

2) Εργοταξιακό σκυρόδεμα μικρών έργων. 

Αν το έργο είναι μικρό και δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν προκαταρκτικοί έλεγχοι αντοχής επί 

τόπου, ισχύουν τα ακόλουθα. 

Το σκυρόδεμα που διαστρώνεται σε μια ημέρα θ' αποτελεί μια παρτίδα και θα αντιπροσωπεύεται από 

μια δειγματοληψία έξι (6) δοκιμίων, εκτός αν ο συνολικός όγκος του σκυροδέματος που πρόκειται να 

διαστρωθεί υπερβαίνει τα 150m
3
, οπότε η δειγματοληψία θα περιλαμβάνει δώδεκα (12) δοκίμια. Ο 

επιβλέπων ή ο κατασκευαστής έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν τον αριθμό των δοκιμίων από έξι (6) σε 

δώδεκα (12) δοκίμια. 

Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη των επί πλέον έξι (6) δοκιμίων θα βαρύνει εκείνον που ζήτησε τη λήψη 

τους. 

Για τους ελέγχους συμμόρφωσης παίρνεται ένα δοκίμιο από διαφορετικό ανάμιγμα. Το δοκίμιο καθώς 

και η περιοχή του έργου στην οποία διαστρώνεται το ανάμιγμα θα σημειώνονται. Δεν πρέπει να γίνεται 

επιλογή καλών ή κακών αναμιγμάτων. Τα αναμίγματα από τα οποία θα γίνει δειγματοληψία πρέπει να 

είναι τυχαία, η δε εκλογή τους αποφασίζεται από τον επιβλέποντα πριν ολοκληρωθεί η ανάμιξη. 

3) Εργοταξιακό σκυρόδεμα μεγάλων έργων 

Οι επόμενες παράγραφοι ισχύουν στην περίπτωση έργων στα οποία ο κατασκευαστής είναι 

υποχρεωμένος από την Σύμβαση του έργου να εγκαταστήσει συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος και 

να διενεργήσει προκαταρκτικούς ελέγχους. 

Το σκυρόδεμα που διαστρώνεται σε μια ημέρα θα αποτελεί μια παρτίδα και θα αντιπροσωπεύεται από 

μια δειγματοληψία. Για έργα με διάστρωση χωρίς διακοπή ισχύουν όσα αναφέρονται στον Νέο 

Κανονισμό Ωπλισμένου Σκυροδέματος. 

Οι δειγματοληψίες των τριών πρώτων ημερών διαστρώσεως θα αποτελούνται από 12 δοκίμια η κάθε 

μία, οι δε δειγματοληψίες των επόμενων ημερών από 3 δοκίμια. Αν το σκυρόδεμα είναι έτοιμο, οι 

δειγματοληψίες θα γίνονται στο συγκρότημα παραγωγής. Τα δοκίμια θα έχουν συνεχή αρίθμηση. Κάθε 

δοκίμιο θα παίρνεται από διαφορετικό ανάμιγμα όπως και στο εργοταξιακό σκυρόδεμα έργων. 

Στη σύμβαση του έργου πρέπει να προβλέπεται ικανός αριθμός δοκιμίων που θα ελέγχονται σε μικρές 

ηλικίες, ώστε να είναι δυνατόν να προβλέπεται με ικανοποιητική προσέγγιση η αντοχή 28 ημερών. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τον Νέο Κανονισμό Ωπλισμένου Σκυροδέματος. 

ΣΤ΄ Έλεγχος ποσού ασφάλτου και κοκκομετρήσεις ασφαλτομίγματος 

Ανά τρίωρον παραγωγή ΔΟΚΙΜΗ Mία (1) 

Ζ΄ Ελεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοσκυροδέματος κατά MARSALL 

Δι’ εκάστη ημερήσια παραγωγή ΔΟΚΙΜΗ Mία (1) 

Η΄ Ελεγχος ισοδυνάμου άμμου αδρανών ασφαλτικών κατά την παραγωγή του ασφαλτομίγματος 

Δι’ εκάστην ημερήσια παραγωγή ΔΟΚΙΜΗ Mία (1) 
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Θ' Ελεγχος προσδιορισμού υγρασίας 

Δι’ αδρανή των βάσεων των σταθεροποιούμενων διά τσιμέντου ανά 2 ώρες 

εργασίας ΔΟΚΙΜΗ Mία (1) 

Διευκρίνιση 

Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο κανονικής παραγωγής και εκτελέσεως των έργων και όχι 

στην περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούμενες πολλαπλές δοκιμές για τη 

ρύθμιση της παραγωγής δεν λαμβάνονται υπόψη στον ελάχιστο αριθμό δοκιμών, που αναφέρονται 

ανωτέρω. 

Πέραν των ανωτέρω έχει ισχύ και η αριθμ. ΕΚ2/9943/1055 εγκ. Ε 220/22-12-1983 του Υ.Δ.Ε. που αφορά 

την δειγματοληψία και τον έλεγχο ασφαλτομιγμάτων χρησιμοποιουμένων στα δημόσια έργα καθώς και ο 

ισχύων Νέος Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6    

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ  

Άρθρο 6.1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν την Προσωρινή Παραλαβή, θα συντάξει με 

δαπάνες του και θα παραδώσει στην Υπηρεσία όλα τα στοιχεία που θα συνιστούν την εικόνα του Έργου 

όπως τούτο θα έχει τελικά κατασκευασθεί ώστε να είναι απόλυτα εφικτή η κατάρτιση του Μητρώου του 

Έργου.  

Η σύνταξη του Μητρώου του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

και θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον πίνακα απογραφής, κατά τρόπο περιληπτικό, των επιμέρους 

έργων που συγκροτούν το όλο έργο. 

Ειδικότερα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει όλα τα σχέδια του έργου, μετά τις εγκεκριμένες 

τροποποιήσεις τους σύμφωνα με τις οποίες πραγματικά εκτελέστηκαν, σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με 

την κλίμακα και τα πρότυπα των αντιστοίχων σχεδίων της μελέτης ή άλλη λεπτομερέστερη κλίμακα 

εφόσον το ζητήσει η Υπηρεσία, όπως θα καθορίζεται λεπτομερώς στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου.  

Σε όλα τα παραπάνω σχέδια θα υπάρχει ο ανάλογος τίτλος, κατά τα πρότυπα της μελέτης και με την 

ένδειξη «όπως κατασκευάστηκε». Στα σχέδια αυτά θα φαίνονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργασίες, οι 

διαστάσεις τους, θα σημειώνονται οι θέσεις ελέγχων και δοκιμών και θα είναι λεπτομερέστατα και  

συμπληρωμένα με σημειώσεις-παρατηρήσεις, όπου χρειάζεται.  

Απαραίτητα θα περιέχεται η οριζοντιογραφική τοποθέτηση των έργων με τις εξαρτήσεις τους από 

σταθερά σημεία.  

� Διαγράμματα σε ψηφιακή μορφή σε κατάλληλη κλίμακα των εκτάσεων που απαλλοτριώθηκαν και 

αυτών για τις οποίες θεσπίστηκε δουλεία διέλευσης. 

� Τεύχος στοιχείων των υψομετρικών αφετηριών και τριγωνομετρικών σημείων (υψόμετρα - 

συντεταγμένες) μαζί με τα σχέδια που να δείχνουν τις θέσεις τους. 

� Τεύχος με τα αναλυτικά αποτελέσματα των δοκιμών και ελέγχων. 

Τα στοιχεία αυτά, με κατάλληλη αρίθμηση και ταξινόμηση σε φακέλους, καλής κατασκευής, θα 

συνταχθούν σε 3 σειρές και θα συνοδεύσουν τα τεύχη των τελικών επιμετρήσεων, τα οποία θα 

υποβληθούν στην Υπηρεσία μόλις θα αποπερατωθεί το έργο.  

Επίσης τεύχος τεχνικής έκθεσης, που θα αναφέρεται στις δυσχέρειες που ανέκυψαν κατά την κατασκευή, 

σε ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του Έργου, στις ανάγκες μελλοντικής συντήρησης, όπως επίσης και σε 

κάθε άλλο στοιχείο, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, θα μπορούσε μελλοντικά, να χρησιμεύσει στο 

Έργο.  

Ο Ανάδοχος θα πάρει και θα εκτυπώσει με δαπάνες του φωτογραφίες των διαφόρων φάσεων 

κατασκευής του Έργου, αρχίζοντας από την υπάρχουσα κατάσταση πριν την έναρξη των εργασιών, μέχρι 
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την ολοκλήρωση του Έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και θα τις παραδώσει στην 

Υπηρεσία.  

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και των φωτογραφιών, θα είναι επιπροσθέτως των 

άνω απαιτήσεων, και μηχανογραφημένα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας και θα παραδοθούν 

στην Υπηρεσία τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία.  

Η εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε αν, μετά το τέλος των εργασιών, δεν υποβληθεί στην 

Διευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο των έργων. 

Άρθρο 6.2 ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ- ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ  

Ο χρόνος εγγυήσεως, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, μετρείται πάντοτε 

από της βεβαιούμενης περαιώσεως του έργου αν μέσα σε δύο μήνες απ' αυτή υποβληθεί από τον 

ανάδοχο η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου, διαφορετικά από την ημερομηνία που 

υποβλήθηκε, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε, η τελική επιμέτρηση σύμφωνα με το άρθρο 170 

του Ν. 4412/16. Ο χρόνος αυτός ορίζεται σε 15 μήνες. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί με αποκλειστική ευθύνη του και να διατηρεί τα έργα σε άριστη 

κατάσταση κατά την διάρκεια κατασκευής των και μετά από αυτή μέχρι της οριστικής παραλαβής και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  

Στην περίπτωση ζημιών από ανώτερη βία ή άλλη αιτία, ισχύει το σχετικό άρθρο 157 του Ν. 4412/16. 

Άρθρο 6.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Ο Ανάδοχος, πριν παραδώσει κάθε τμήμα του έργου για να χρησιμοποιηθεί και μετά την αποπεράτωση 

ολόκληρου του έργου, είναι υποχρεωμένος με δική του δαπάνη να αφαιρέσει και απομακρύνει από τους 

γύρω χώρους και γενικά από τα εργοτάξια όλες τις προσωρινές εγκαταστάσεις που χρειάστηκε να γίνουν, 

καθώς επίσης τα απορρίμματα, εργαλεία, σκαλωσιές, μηχανήματα, περίσσεια υλικά, χρήσιμα ή άχρηστα, 

προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ. Επίσης πρέπει να αποξηλώσει (καταστρέψει κλπ.) κάθε 

βοηθητικό έργο κλπ. που θα του υποδείξει η Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο για τη λειτουργία του 

έργου, να ισοπεδώσει τους χώρους στους οποίους βρίσκονταν ή ήταν εγκατεστημένο και να παραδώσει 

εντελώς καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να φροντίσει 

για κάθε τι που προδιαγράφεται στην Ε.Σ.Υ. ή είναι απαραίτητο για την παράδοση του έργου σε 

κατάσταση εύρυθμης λειτουργίας κατά τους όρους της σύμβασης.  

Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποξηλώσει κάθε προστατευτική κατασκευή που 

κατασκευάστηκε στη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου (παραγωγή υλικών και εκτέλεση εργασιών) και 

για οποιαδήποτε ανάγκη, όταν κατά την κρίση της Υπηρεσίας δεν υπάρχουν οι λόγοι που την επέβαλλαν. 

Τέτοιες ανάγκες είναι η αποφυγή κάθε είδους ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κλπ. σε ιδιοκτησίες, 

οικοδομές, δέντρα, χωράφια, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε είδους 

έργα. Αυτό ισχύει και για την απομάκρυνση των περιφραγμάτων των εργοταξίων.  

Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση της Υπηρεσίας πρέπει ο Ανάδοχος να αρχίσει τις 

παραπάνω εργασίες και να τις τελειώσει μέσα σε εύλογη προθεσμία, διαφορετικά γίνονται σε βάρος του 

και αφαιρείται η δαπάνη που έγινε από τη πρώτη πιστοποίηση που θα συνταχθεί ύστερα από αυτό. Στην 

περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται βεβαίωση για την εμπρόθεσμη αποπεράτωση ολόκληρου του έργου ή 

ενός μέρους του.  

Άρθρο 6.4 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ  

Οι διαδικασίες και προθεσμίες προσωρινής παραλαβής, καθώς και οριστικής παραλαβής του έργου 

καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν. 4412/16. 

Για τη βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4412/16. Για τη 

διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/16.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7   

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

Άρθρο 7.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Για τις γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 138 του N. 4412/16. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες για την εφαρμογή στο έδαφος των εγκεκριμένων χαράξεων μετά 

απαιτούμενα για αυτό υλικών κατασκευής σταθερών σημείων και τα αντίστοιχα σχέδια, οι δαπάνες για 

τις καταμετρήσεις γενικά, η σύσταση των εργοταξίων, η συντήρηση και η κατασκευή των οδών 

προσπέλασης προς τις θέσεις λήψεως των διαφόρων υλικών, οι δαπάνες ελέγχου ποιότητας και αντοχής 

των έργων και γενικά κάθε δαπάνη για την κατασκευή των έργων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση να φωτογραφίζει το έργο στις διάφορες 

χαρακτηριστικές φάσεις του. Οι φωτογραφίες θα είναι έγχρωμες και θα εκτυπώνονται σε διαστάσεις 18 Χ 

24εκ. θα παραδίδονται σε δύο (2) αντίγραφα στην επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία, και σε ψηφιακή 

μορφή. 

Επίσης κατά την παράδοση του έργου θα παραδίδονται χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση και δύο έγχρωμες 

φωτογραφίες μεγάλων διαστάσεων (κάδρα) γενικής αποτυπώσεως του έργου. Σ' αυτές θα πρέπει να 

αναγράφονται γενικά χαρακτηριστικά του έργου (τίτλος, κόστος, εργοδότης, μελετητής, κατασκευαστής 

κ.λ.π.) σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει τις μελέτες κατασκευής όλων των τεχνικών έργων του δρόμου και 

να προβεί στην αποτύπωση της περιοχής κάθε τεχνικού, χωρίς πρόσθετη αμοιβή αφού αυτή θα 

περιλαμβάνεται στην ανοιγμένη προσφορά του. Οι παραπάνω μελέτες θα πρέπει να υποβληθούν για 

έγκριση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και καμία εργασία κατασκευής των παραπάνω τεχνικών δεν θα 

πρέπει να αρχίσει αν προηγούμενα δεν εγκριθούν οι σχετικές μελέτες. Ο τύπος των τεχνικών και η θέση 

τους θα καθορίζονται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία εφ’ όσον δεν ορίζονται στην μελέτη. 

Άρθρο 7.2 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος τόσο 

για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή του έργου και δεν τον απαλλάσσουν 

από την ευθύνη του αυτή οι διάφοροι έλεγχοι που γίνονται από την Υπηρεσία.  

Επίσης ο Ανάδοχος είναι μοναδικός υπεύθυνος για την εκλογή γενικά των υλικών που θα χρησιμοποιήσει 

στο έργο, τον τρόπο που θα τα χρησιμοποιήσει και γενικά για την εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με 

τους όρους της Συγγραφής αυτής, των σχετικών Πρότυπων ΕΛΟΤ και ΕΝ Τεχνικών Προδιαγραφών και των 

άλλων συμβατικών τευχών και σχεδίων.  

Άρθρο 7.3 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, σύμφωνα με τις μελέτες που του χορηγεί 

η Υπηρεσία, τις έγγραφες οδηγίες και τις εγκριμένες προδιαγραφές, να εφαρμόσει στο έδαφος τις 

μελέτες, με την παρουσία αντιπροσώπου της Υπηρεσίας, να κάνει τις απαραίτητες αναπασσαλώσεις και 

χωροσταθμήσεις των αξόνων του έργου, να ελέγξει και να συγκεντρώσει τα απαραίτητα 

συμπληρωματικά στοιχεία για τη συμπλήρωση και προσαρμογή των εγκριμένων στοιχείων της οριστικής 

μελέτης και να πραγματοποιήσει τη σήμανση της περιοχής που καταλαμβάνει το έργο.  

Ανάλογη υποχρέωση έχει ο Ανάδοχος και για τις έγγραφες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις της μελέτης 

του έργου που είναι υποχρεωτικές γι’ αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφοι 2, 3 και 4 του Ν. 

3669/2008 και τις απαιτήσεις της Ε.Σ.Υ. και της Διακήρυξης.  

Για τις απαιτούμενες συμπληρωματικές μελέτες, η εκπόνηση των οποίων δεν ήταν δυνατόν να 

προβλεφθεί και η ανάγκη εκπόνησης τους προέκυψε μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου, ο 

ανάδοχος υποχρεούται ύστερα από έγγραφη εντολή της Δ/νουσας Υπηρεσίας να προβεί στη σύνταξή 
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τους, εφαρμοζομένων εν προκειμένω των ισχυουσών διατάξεων και κανονισμών (αντισεισμικού κλπ). Για 

τη σύνταξη των ανωτέρω μελετών, που θα ζητούνται εγγράφως από την υπηρεσία, θα καταβάλλεται 

στον ανάδοχο αμοιβή που θα καθορίζεται με την απόφαση έγκρισης της μελέτης του έργου. Η δαπάνη 

αυτή θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου. 

Οι παραπάνω μελέτες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Π.Δ.696/74 Ν.1418/84, Ν 

3010/02 κ.λ.π.) από ανεξάρτητη, προς την εργοληπτική επιχείρηση που συνιστά τον ανάδοχο ομάδα 

μελετητών, που θα διαθέτει τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις προσόντα. 

Οι μελέτες θα υποβάλλονται στα απαιτούμενα αντίγραφα μαζί με τα διαφανή σχέδια, θα συντάσσονται 

δε σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις σχετικές εγκυκλίους.  

Άρθρο 7.4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  

Κατά την υπογραφή της Συμβάσεως κατασκευής του Έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον 

Αντίκλητο του τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και εντεταλμένο προσωπικό που θα 

βρίσκεται σε αυτά. 

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. 

Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του 

έργου θα αναλάβει τα καθήκοντα του και ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου. 

Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι έμπειρος διπλωματούχος Πολιτικός ή Τοπογράφος 

Μηχανικός ΕΜΠ ή άλλης ισότιμης Σχολής 10ετούς τουλάχιστον πείρας κατασκευαστικής σημαντικών 

έργων που θα διορίζεται από τον ανάδοχο ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας. 

Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόμενου Διπλωματούχου Μηχ/κού, ο ανάδοχος θα υποβάλει στην 

Υπηρεσία, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά 

λεπτομερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα του. Η Υπηρεσία μπορεί κατά την 

απόλυτη κρίση της να μη δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόμενο Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την 

οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την 

παραπάνω θέση. Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να ομιλεί, διαβάζει και γράφει 

άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει μόνιμα τεχνικός διερμηνέας. 

Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο 

και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογημένη και θα οφείλεται μόνο σε λόγους που έχουν 

σχέση με το υπόψη έργο. 

Όταν ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου απουσιάζει ως ανωτέρω θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο 

αντικαταστάτης του που θα είναι Μηχανικός εκ του υπολοίπου προσωπικού και θα έχει εγκριθεί από την 

υπηρεσία. 

Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του εργοταξίου περιλαμβανομένης της 

παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου 

και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του 

έργου (παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ.) 

Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου είναι αρμόδιος για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των 

εργασιών και για τη λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των 

εργαζομένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι’ αυτό ο προϊστάμενος αυτός πρέπει να υποβάλει στη 

Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να αποδέχεται το διορισμό του και τις ευθύνες του. Η 

Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον ορισμό 

οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον απομακρύνει και να 

τον αντικαταστήσει με άλλον του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της 

Υπηρεσίας. 



ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  Σελ. 17  

Επίσης η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό, όταν 

κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 

Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του αναδόχου σε καμία περίπτωση δεν 

απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος παραμένει 

πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 164 του Ν. 4412/16, η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή 

μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της 

περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η υποκατάσταση απαγορεύεται, 

χωρίς έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής, η οποία αποφασίζει ύστερα από αίτηση του αναδόχου και 

πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχει χωρήσει υποκατάσταση του αναδόχου χωρίς έγκριση 

κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. Δεν θεωρείται 

υποκατάσταση η, εκ μέρους του αναδόχου, υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών του 

έργου..  

Άρθρο 7.5 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ  

Ο Ανάδοχος έχει την ουσιώδη ειδική υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την 

Υπηρεσία ή από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία σε εργασίες που δεν 

περιλαμβάνονται στη σύμβασή του.  

Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί (ικριώματα κλπ.) 

ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στις 

εργασίες που εκτελούνται από τον Εργοδότη, ή άλλους Αναδόχους.  

Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία ή τους Αναδόχους των εταιρειών 

και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές της περιοχής του Έργου ή 

για το έργο.  

Άρθρο 7.6 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ1. 

7.6.1 α) Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, 

των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο 

προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας 

του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με 

ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων 

κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική 

ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω 

υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. 

Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο 

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (Β΄ 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 

14.5.2001 (Β΄ 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16), στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, 

καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών 

κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου. 

β) Είναι υποχρεωμένος να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και 

υγείας των εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης 

των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή 

                                            

1
 H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ 

305/96. 
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τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), 

Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την σωστή εφαρμογή της παρ.β στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η 

γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να 

κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας 

(εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη 

εξειδικευμένη εταιρεία). 

7.6.2 Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα:  

7.6.2.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας 

(ΦΑΥ) και συγκεκριμένα:  

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ 

των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα 

υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 

εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 

παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 

305/96.  

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα ο ποία αποτελούν τμήμα της 

τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ 

ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).  

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις 

που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία 

που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ 

(μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, 

εξοπλισμός, κλπ).  

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν 

λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από 

την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και 

αρ.182).  

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) 

και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών 

αρχών.  

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 

Υγείας (ΦΑΥ).  

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα 

άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.  

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά 

ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.  

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις ΥΑ: 

ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες 

ενσωματώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).  

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:  

α) Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του 

ενός συνεργεία στην κατασκευή.  

β) Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.Δ.305/96 (αρθ.12 

παράρτημα ΙΙ).  

γ) Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.  
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δ) Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος 

νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του έργου 

από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 

249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.  

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή 

κάθε Δημόσιου Έργου: ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο 

Ν.3669/08 αρ. (73 και 75).  

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το 

συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 

(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.  

5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται 

στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.  

Τα παραπάνω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα συνταχθούν έτσι ώστε να είναι συμβατά με τα σχετικά υποδείγματα που 

έχουν συνταχθεί από το ΤΕΕ (ΤΕΕ/10068/22-4-98 έγγραφο προς Υπουργούς-ΥΠΕΧΩΔΕ και Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 

7.6.2.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας 

και υγείας  

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 

εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).  

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 

και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ.4 έως 25).  

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα 

εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή 

να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.  

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και 

αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από 

αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: Ν.3850/10 (αρ.9).  

δ. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 

εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:  

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 

υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 

παρ. 1 α και παρ.3- 8).  

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 

υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.  

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την 

αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.  

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 

3850/10 αρ.20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή 

Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι 

αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.  

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.  

3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να 

το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).  

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο 

βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.  
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Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές 

αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος 

όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή 

θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των 

αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).  

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα 

εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).  

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν. 3850/10 (αρ.18 παρ.9).  

7.6.2.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται 

εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο 

εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) 

Υπουργείου Εργασίας.  

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία 

Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της 

Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι 

αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής 

εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. 

πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.  

7.6.2.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  

Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Η.Μ.Α. 

Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός 

του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / 

διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο 

στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.  

 

7.6.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  

7.6.3.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω 

μέτρα ασφάλειας και υγείας :  

− Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με 

ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 

(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).  

− Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το 

εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: ΠΔ 

1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2).  

− Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) 

και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους τ ων εγκαταστάσεων 

αυτών: Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6).  

− Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 

διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - 

αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10),Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 

45).  
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− Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη 

χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), 

Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14).  

− Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους 

όπως: προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, 

γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους 

τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του Π.Δ. 

1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 

και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).  

7.6.3.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – 

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κ.λ.π. Ο ανάδοχος υποχρεούται:  

1. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών 

και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με:  

− Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» 

(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)  

− Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή 

διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που 

προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »  

− Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52) και την τροπ. αυτού : 

Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).  

2. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 

κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 

(αρ.43,44).  

3. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 

απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των 

κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ: 

ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12, παραρτ.IV μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 

31,35).  

4. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 

αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 

(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α 

παρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30).  

5. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν:  

α) κραδασμούς: ΠΔ 176/05,  

β) θόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06,  

γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94,  

δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36- 41), ΠΔ 82/10.  

7.6.3.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.  

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2).  

Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών 

και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των 

μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, 

κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 

31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 
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(παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ 

αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).  

Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) 

και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :  

1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας  

2. Άδεια κυκλοφορίας  

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  

4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  

5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα 

ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού 

μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.  

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - 

εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 

αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ.4α, παρ.3 & 6).  

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 

αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. 

παρ.7 ).  

7.6.4 Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο 

εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του 

εκτελούμενου έργου.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα 

απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του 

εκτελούμενου έργου. Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα:  

7.6.4.1 Κατεδαφίσεις:  

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 

2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. 

αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β 

τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. 

αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.  

7.6.4.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις:  

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και 

αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21- γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 

(αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10).  

7.6.4.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε 

στέγες:  

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα 

ΙΙ παρ.4-6,14).  

7.6.4.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες  

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 

Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.  

7.6.4.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.)  
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ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 

305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12).  

7.6.4.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων  

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας 

και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων 

και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)  

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 

2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 

2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10).  

7.6.4.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα:  

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση 

πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.)  

ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, 

ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).  

7.6.5 Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν 

τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΙ  

Ν. 495/76  ΦΕΚ 337/Α/76 

Ν. 1396/83  ΦΕΚ 126/Α/83 

Ν. 1430/84  ΦΕΚ 49/Α/84 

Ν. 2168/ 93  ΦΕΚ 147/Α/93 

Ν. 2696/99  ΦΕΚ 57/Α/99 

Ν. 3542/07  ΦΕΚ 50/Α/07 

Ν. 3669/08  ΦΕΚ 116/Α/08 

Ν. 3850/10  ΦΕΚ 84/Α/10 

Ν. 4030/12  ΦΕΚ 249/Α/12 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Π. Δ. 413/77  ΦΕΚ 128/Α/77 

Π. Δ. 95/78  ΦΕΚ 20/Α/78 

Π. Δ. 216/78  ΦΕΚ 47/Α/78 

Π. Δ. 778/80  ΦΕΚ 193/Α/80 

Π. Δ. 1073/81  ΦΕΚ 260/A/81 

Π. Δ. 225/89  ΦΕΚ 106/Α/89 

Π. Δ. 31/90  ΦΕΚ 31/Α/90 

Π. Δ. 70/90  ΦΕΚ 31/Α/90 

Π. Δ. 85/91  ΦΕΚ 38/Α/91 

Π. Δ. 499/91  ΦΕΚ 180/Α/91 

Π. Δ. 395/94  ΦΕΚ 220/Α/94 

Π. Δ. 396/94  ΦΕΚ 220/Α/94 

Π. Δ. 397/94  ΦΕΚ 221/Α/94 

Π. Δ. 105/95  ΦΕΚ 67/Α/95 
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Π. Δ. 455/95  ΦΕΚ 268/Α/95 

Π. Δ. 305/96  ΦΕΚ 212/Α/96 

Π. Δ. 89/99  ΦΕΚ 94/Α/99 

Π. Δ. 304/00  ΦΕΚ 241/Α/00 

Π. Δ. 155/04  ΦΕΚ 121/Α/04 

Π. Δ. 176/05  ΦΕΚ 227/Α/05 

Π. Δ. 149/06  ΦΕΚ 159/Α/06 

Π. Δ. 2/06  ΦΕΚ 268/Α/06 

Π. Δ. 212/06  ΦΕΚ 212/Α/06 

Π. Δ. 82/10  ΦΕΚ 145/Α/10 

Π. Δ. 57/10  ΦΕΚ 97/Α/10 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΥΑ 130646/84  ΦΕΚ 154/Β/84 

ΚΥΑ 3329/89  ΦΕΚ 132/Β/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91  ΦΕΚ 138/Β/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93  ΦΕΚ 187/Β/93 

ΚΥΑ16440/Φ.10.4/445/ 93  ΦΕΚ 765/Β/93 

ΚΥΑ αρ. 8881/94  ΦΕΚ 450/Β/94 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93  ΦΕΚ 451/Β/93 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94  ΦΕΚ 301/Β/94 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94  ΦΕΚ 73/Β/94 

ΥΑ 3131.1/20/95/95  ΦΕΚ 978/Β/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95  ΦΕΚ 677/Β/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96  ΦΕΚ 1035/Β/96 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97  ΦΕΚ 113/Β/97 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99  ΦΕΚ 987/Β/99 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03  ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03  ΦΕΚ 708/Β/03 

ΚΥΑ αρ.6952/11  ΦΕΚ 420/Β/11 

ΥΑ 3046/304/89  ΦΕΚ 59/Δ/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00  ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000  ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01  ΦΕΚ 686/Β/01 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01  ΦΕΚ 266/Β/01 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02  ΦΕΚ 16/Β/03 

ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11  ΦΕΚ 905/Β/11 

ΥΑ 21017/84/09  ΦΕΚ 1287/Β/09 

Πυροσβεστική διάταξη 7,  

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96  ΦΕΚ 155/Β/96 

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03  ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ Π/208/12-9-03 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08  ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ οικ/215/31-3-08 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε  ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
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Άρθρο 7.7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω.)  

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι ενδεχόμενο να υπάρχουν στην περιοχή του έργου 

εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. που θα πρέπει να μετατοπιστούν από τους 

ιδιοκτήτες τους.  

Ο Ανάδοχος δεν έχει καμία οικονομική ή τεχνική ανάμειξη στις εργασίες αυτές (εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στην Ε.Σ.Υ.) έχει όμως την υποχρέωση να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεσή τους 

και δεν δικαιούται ιδιαίτερη αποζημίωση για καθυστερήσεις ή δυσκολίες που θα παρουσιαστούν στις 

εργασίες που εκτελεί ο ίδιος.  

Ο Ανάδοχος, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται στη λήψη οδηγιών και 

πληροφοριών από τους αρμόδιους φορείς (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, κ.λ.π.) για τυχόν αγωγούς 

και καλώδια στις θέσεις των έργων καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισμό τούτων πριν 

από την έναρξη οποιαδήποτε εργασίας, όπως και στη μετέπειτα προστασία τους προς αποφυγή ζημιών, 

η αποκατάσταση ή αποζημίωση των οποίων θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Η επαλήθευση και συμπλήρωση των στοιχείων αυτών αποτελεί ευθύνη του αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος έχει επίσης τη φροντίδα (όχι τη δαπάνη) για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα 

των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, κλπ.).  

Άρθρο 7.8 ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες να 

προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούμενων, ανάλογα με  τη φύση των έργων (συγκοινωνιακά, 

υδραυλικά, οικοδομικά κ.λ.π.) σημάτων και πινακίδων  ασφαλείας προειδοποιητικών, ρυθμιστικών, 

πληροφοριακών και να επιμελείται της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις 

θα τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήμανση, αυτόματα σήματα που αναβοσβήνουν 

(FLASH-LIGHTS) και κατάλληλες περιφράξεις ασφαλείας, λαμβανομένου πάντοτε του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας όπως ισχύει.  

Επίσης θα χρησιμοποιούνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόμοι υπάλληλοι του ανάδοχου για την 

ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στις 

οδούς και στις παρακαμπτήριες και  προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την 

ημέρα και την νύχτα. Τα παραπάνω μέτρα θα λαμβάνονται ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη μη λήψη των 

απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. 

Άρθρο 7.9   

Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, λοιπά 

τεχνικά έργα και δρόμους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από τη χρήση τους ως οδών 

μεταφοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη περιορισμούς στα 

κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς μεταφοράς και τα μεταφορικά μέσα, με σκοπό να 

αποφύγει κάθε ζημιά ή ασυνήθη φθορά των υπόψη υποδομών, ακόμα και χωματόδρομων. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, με μέριμνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο μέτρο 

προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τμημάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χωματόδρομων, 

ανεξάρτητα αν αυτό το μέτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιμέρους συμβατικά τεύχη. 

Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

σε αποκατάστασή τους. Αν αμελήσει, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τις απαιτούμενες 

αποκαταστάσεις σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και, επιπλέον θα προβαίνει στην επιβολή 

ποινικής ρήτρας ανά ημέρα καθυστέρησης αποκατάστασης των φθορών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει μόνιμη ,συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς και από τις 

θέσεις κατασκευής του έργου κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων (εκχιονισμός, 

αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεων κ.λ.π.). Οποιεσδήποτε δαπάνες σε μηχανήματα, εξοπλισμό 
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και εργατικό δυναμικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και 

θα είναι ανηγμένες στις τιμές της προσφοράς του. 

Οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάμψεων της κυκλοφορίας καθώς και οι 

εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση εκτέλεσης αυτού, 

θα γίνονται με βάση μελέτη, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις ισχύουσες προδιαγραφές κατά τη 

στιγμή της εκπόνησης της μελέτης. Η σχετική μελέτη θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη 

αμοιβή και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Οι κάθε είδους απαιτούμενες, σύμφωνα με την έγκριση της 

μελέτης, εργασίες εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα πληρώνονται στον Ανάδοχο με τις τιμές της 

προσφοράς ή με τις τιμές μονάδας νέων εργασιών κατά τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη. 

Μετά την εφαρμογή της κατά τα ανωτέρω μελέτης στο πεδίο, οι εκτροπές ή παρακάμψεις της 

κυκλοφορίας, η σήμανση και ο εξοπλισμός θα επιθεωρούνται από δύο τεχνικούς υπαλλήλους της 

Υπηρεσίας που δεν είναι εξοικειωμένοι με το έργο, κατά τη νύχτα και με συνθήκες μέσης αναμενόμενης 

χρήσης (εποχούμενοι με ταχύτητα λειτουργίας, όχι μόνο πεζή), ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ρυθμίσεις 

λειτουργούν ικανοποιητικά προς χάρη τρίτων και με ρεαλιστικές συνθήκες. Οι τυχόν υποδείξεις των 

ανωτέρω υπαλλήλων θα καταχωρούνται σε πρωτόκολλο και θα τίθενται υπόψη της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, ώστε να υιοθετηθούν είτε μερικά είτε συνολικά και σε κάθε περίπτωση μετά από έγκριση της 

Προϊσταμένης Αρχής 

Μετά την περάτωση του έργου, τα μη ενσωματωθέντα στοιχεία που θα έχουν πληρωθεί, όπως ανωτέρω, 

θα παραδοθούν στην Υπηρεσία και θα φορτοεκφορτωθούν και μεταφερθούν με έξοδα του Αναδόχου σε 

αποθήκες, που θα υποδείξει αυτή. 

Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθμισμένων υλικών, π.χ. σιδηρά βαρέλια, 

κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι μεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κλπ, επιτρεπόμενων 

τούτων μόνο για εντελώς προσωρινής και ελαχίστης χρονικής διάρκειας επείγουσες τοπικές ρυθμίσεις. 

Η εκπόνηση της μελέτης σήμανσης προσωρινών ρυθμίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502/1-7-2003 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόμενος από τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ. Ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, αυτός περιλαμβάνει πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, αναλάμποντα  σήματα, 

μάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία ασφάλειας, κώνους σήμανσης κτλ. 

που λεπτομερώς θα καθορίζονται σε κάθε μελέτη αυτού του άρθρου. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική στιγμή, να έχει 

όσο το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορύγματα, αναβαθμούς, γειτονικές λωρίδες κυκλοφορίας 

διαφορετικών υψομέτρων, καθώς και εργοτάξια και λοιπά έργα που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία. 

Ακόμη ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των προσωρινών ή μονίμων ρυθμίσεων της κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και οφείλει 

να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να μην παρεμποδίζεται η 

κυκλοφορία οχημάτων, πεζών, μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (από τη διακίνηση των 

μηχανικών του μέσων, την εκτέλεση των έργων, την αποθήκευση  υλικών, τη δημιουργία βοηθητικών 

εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη μεταφορά υλικών κτλ.), συμμορφούμενος πάντοτε με τις ισχύουσες 

διατάξεις και με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήματα, σηματοδότες και τα λοιπά προστατευτικά μέτρα/έργα 

της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αμέσως τυχόν φθορές ή απώλειες τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 

να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από τους χρήστες της φωτοσήμανσης  για την προστασία 

θέσεων εκτελουμένων έργων, με τη φωτεινή σηματοδότηση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άμεση επικάλυψη με ασφαλτόμιγμα των τομών του 

οδοστρώματος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωμένες οδούς με 

συνεχιζόμενη κυκλοφορία, για αποφυγή ατυχημάτων και τον περιορισμό, στα ελάχιστα δυνατά χρονικά 

όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των έργων. 

Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άμεση κάλυψη τομών σε μη ασφαλτοστρωμένες οδούς που 

εξυπηρετούν την κυκλοφορία.  
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Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόμια και λοιπές 

προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να 

εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, η οποία να 

αποκλείσει την περίπτωση πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί της κυκλοφορούμενης 

πρόσβασης. Η κατασκευή της ως προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία των εργασιών για τις 

οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο 

Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανοιγμένο τρόπο στην προσφορά του.  

Για την περίπτωση εφαρμογής κατάλληλης τεχνολογίας-μεθοδολογίας κατασκευής από τον Ανάδοχο, με 

την οποία θα εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύμφωνα με σχετική μελέτη του Αναδόχου και μετά από 

έγκριση από την Υπηρεσία, θα μπορεί να παραληφθεί η ανωτέρω κατασκευή προστατευτικής σκεπής. 

Συμπληρωματικά, ορίζεται ότι ουδεμία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή τμήματος 

διατομής οδού, ή ερείσματος, ή πεζοδρομίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν εγκριθεί αρμόδια και 

ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής διάβασης τροχοφόρων ή πεζών. 

Η μη τήρηση των προαναφερθέντων μέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόμενων στις διατάξεις των 

παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 15 του Ν 1418/1984, όπως ισχύουν και του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 

Δ17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 553 Β τεύχος), και επισύρουν τις 

από τις διατάξεις αυτές προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και διοικητικές και παρεπόμενες χρηματικές 

κυρώσεις. Επίσης η μη τήρηση των μέτρων αυτών αποτελεί παράβαση των προβλεπόμενων στις 

Προδιαγραφές Σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός ή και εκτός κατοικημένων περιοχών που 

εγκρίθηκαν με την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502/1.7.2003 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ και επισύρουν τις προβλεπόμενες 

από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 1418 1984, όπως ισχύει, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του 

άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο 

απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασμό του. Η Υπηρεσία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό όταν ο 

Ανάδοχος αμελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. Πέραν του 

καταλογισμού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών από την 

Υπηρεσία, ή μη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του 

Αναδόχου και επισύρει την εφαρμογή συμβατικών κυρώσεων, μια από τις οποίες είναι η επιβολή 

προστίμου(ων). 

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές, στις 

οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές μπορεί να είναι 

λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής τμημάτων του έργου κτλ. 

Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το οδικό δίκτυο του Δημοσίου, στο οποίο ο Ανάδοχος θα 

πραγματοποιεί, σύμφωνα με δική του ευθύνη και εφόσον επιτραπεί από τις αρμόδιες Αρχές, αποθέσεις 

περισσευμάτων προϊόντων ορυγμάτων ή / και άλλων υλικών.   

Άρθρο 7.10 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ  

7.10.1 Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης 

(1) Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του, ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να 

συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης 

των ασφαλιστικών συμβάσεων. 

(2) Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

(3) Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970. Οι 

αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως 

ασφαλιστήρια του έργου. 

(4) Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θα 

προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.Δ. 

400/1970, όπως ισχύει. 
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(5) Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 

υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του έργου, ιδιαίτερα 

σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις απαλλαγές, εξαιρέσεις, 

εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κτλ., και ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για 

την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο 

πάνω ασφαλιστηρίων. 

(6) Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις: 

− θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως 

− θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των συμβατικών τευχών και  

− θα τυγχάνουν της αποδοχής του κυρίου του έργου. 

Η αποδοχή του κύριου του έργου έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων 

ανταποκρίνονται στους όρους των συμβατικών τευχών. 

(7) Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος 

και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων της ασφάλισης, θα γίνεται 

πριν από την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 

(8) Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το Νόμο 489/76 και 

το ΠΔ 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραμένει αλώβητη από τους όρους 

του ασφαλιστηρίου. 

(9) Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις που να 

καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης) που αναφέρονται 

στις παραγράφους 7.10.4., 7.10.5. και 7.10.6. και σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται 

στην παρ. 7.10.7 του παρόντος άρθρου. 

(10) Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν για 

το παρόν έργο και θα έχουν δόκιμη δραστηριότητα σε χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και 

του ΕΟΧ. 

(11) Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ. 

(12) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών: 

− κάθε στοιχείο που έθεσε ο κύριος του έργου υπόψη των διαγωνιζομένων 

− κάθε στοιχείο από την προσφορά του που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος 

− κάθε στοιχείο από τις έρευνες / μελέτες που τυχόν θα υποβάλει ως Ανάδοχος κατά την εκπλήρωση 

των συμβατικών του υποχρεώσεων 

− κάθε στοιχείο από τις μελέτες που ο κύριος του έργου θέτει υπόψη του Αναδόχου. 

Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κτλ. από τους 

εκπροσώπους των ασφαλιστών. 

(13) Ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα: 

− να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους ασφαλιστές  

− να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος. 

− να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. 

Η υπό του κυρίου του έργου άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του 

Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις. 

(14) Κατά την υποβολή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της παραγράφου 7.10.4 οι ασφαλιστικές 

εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι 

έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της παρούσας περί ασφαλίσεων και ότι με το ασφαλιστήριο 

καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στα 

υπόψη άρθρα. 

Όμοια κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου της παραγράφου 7.10.6, εφόσον τούτο αναφέρεται σε 

ασφαλιστήριο του συγκεκριμένου έργου (Project cover) και όχι σε ασφαλιστήριο ετήσιας βάσης των 

μελετητών / συμβούλων (Annual open cover) με όριο κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούμενα, οι 
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ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση ιδίου περιεχομένου με την 

προηγούμενη υποπαράγραφο. 

(15) Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: 

− Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ελληνικές και αλλοδαπές) υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρμοδιότητα 

των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθεση προς τον κανόνα 

δημοσίας τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο. 

− Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν επικυρωθεί 

από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων. 

 

7.10.2 Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις υποχρεώσεις του 

(1) Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης 

ή αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη 

σχετική ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία σύμφωνα με το 

άρθρο 6 του Ν.3263/04. 

(2) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές του 

υποχρεώσεις, ο κύριος του έργου δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου 

την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύμβαση(εις). Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες 

σύναψης της(των) σύμβασης(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός δέκα πέντε (15) ημερών 

από τη σχετική ειδοποίηση.  

(3) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλομένων από τον Ανάδοχο, ο κύριος του έργου 

έχει το δικαίωμα: 

− να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη καταβολή προς τον 

Ανάδοχο, αν υπάρχει, είτε 

− να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις 

του Αναδόχου που έχει στα χέρια του, είτε 

− να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες διαδικασίες 

είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο. 

Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται: 

− για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους, 

− και για τα τυχόν λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των 

οφειλομένων ποσών. 

(4) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο 

ποσό των ασφαλίστρων, ο κύριος του έργου για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των 

ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση και για 

λογαριασμό του Αναδόχου, μετά προηγούμενη ειδοποίηση του τελευταίου. Σε τέτοια περίπτωση, η 

εκ μέρους του κύριος του έργου είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, 

προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα με τη παράγραφο 7.10.2(3) 

ανωτέρω.  

(5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους κάθε ποσό που δεν μπορεί να εισπραχθεί 

από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κτλ., σύμφωνα με τους όρους των 

ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να 

εισπράξει τα οφειλόμενα σύμφωνα με τη παράγραφο 7.10.2(3) ανωτέρω. 

(6) Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύμβαση, 

παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά κτλ., για οποιοδήποτε λόγο 

ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης 

ζημιάς ή βλάβης ή καταβολής αποζημίωσης κτλ., σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Ο κύριος 

του έργου, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα έχει 

το δικαίωμα να εισπράξει τα οφειλόμενα σύμφωνα με τη παράγραφο 7.10.2(3) ανωτέρω. 
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(7) Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το έργο, σε 

οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων από 

τον κύριο του έργου και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο κατά τα ανωτέρω. 

7.10.3 Διαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συμβάσεων 

(1) Ο κύριος του έργου θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συμβάσεις όσον αφορά τη συμβατότητα των όρων 

της ασφαλιστικής σύμβασης με τους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων των 

συμβατικών τευχών. 

(2) Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού, τις 

ασφαλιστικές συμβάσεις. Δεκτή γίνεται επίσης επίσημη βεβαίωση ασφάλισης της/των 

ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών (Cover Note Policy) συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση. 

(3) Τα εν λόγω ασφαλιστήρια θα υποβληθούν μαζί με την απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής των 

ασφαλίστρων. Επισημαίνεται ότι στα ως άνω ασφαλιστήρια θα έχει περιληφθεί όρος ότι ο κύριος 

του έργου διατηρεί το δικαίωμα για την απαρέγκλιτη εφαρμογή όλων των σχετικών απαιτήσεών 

του. 

(4) Σε περίπτωση αντιρρήσεων του κυρίου του έργου επί της ασφαλιστικής σύμβασης ισχύουν τα 

επόμενα: 

i. Ο Ανάδοχος οφείλει πλήρη συμμόρφωση προς τις παρατηρήσεις του κυρίου του έργου. Προς τούτο, 

εντός δέκα πέντε (15) ημερών από λήψεως της σχετικής ειδοποίησης του κυρίου του έργου, θα 

υποβάλει την αναμορφωμένη ασφαλιστική σύμβαση προς επανέλεγχο. 

ii. Αν και η νέα ασφαλιστική σύμβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον κύριο του έργου, 

τότε αυτός δύναται να εφαρμόσει τις προβλέψεις της παρ. 7.10.2(1) της παρούσας. 

(5) Σε περίπτωση συμφωνίας του κυρίου του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο 

ασφάλιστρο και να υποβάλει στην Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύμβαση με τα αποδεικτικά 

καταβολής του πρώτου ασφαλίστρου, στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 7.3 της 

παρούσας. 

(6) Ο έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύμβασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, ούτε 

απομειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο και γενικά τη σύμβαση 

του έργου. 

(7) Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσμία των ανωτέρω παραγράφων 7.10.3(4)i ή 7.10.3(5) ο 

κύριος του έργου δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 61 του 

Ν.3669/2008 ή να συνάψει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του 

και στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνη του Αναδόχου. 

7.10.4 Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισμού του Αναδόχου 

7.10.4.1 Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύμφωνα με τους 

όρους των συμβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία, για το συμβατικό τίμημα του 

έργου συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αναπροσαρμογών αυτού (θετικών ή αρνητικών).  

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, την 

αναπροσαρμογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με το πραγματικό συμβατικό 

τίμημα του έργου. 

(3) Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας ή καταστροφής, μερικής ή 

ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, τυχαία περιστατικά, αιφνίδια 

γεγονότα, φυσικά φαινόμενα, αμέλεια / σφάλμα / παράλειψη της μελέτης οποθενδήποτε και αν 

προέρχεται ή/και κατασκευή, ελαττωματικά ενσωματωμένα υλικά, κακοτεχνία / λανθασμένη 

εργασία, πλημμελή / ελλιπή συντήρηση κτλ. Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 

− βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά 

σπάνιας εμφάνισης (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας) 
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− βλάβες / καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με το έργο ατυχήματα και ζημιογόνα 

συμβάντα (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας). 

Όμοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα κάθε φύσης υλικά από την παραλαβή τους μέχρι 

την ενσωμάτωσή τους στο έργο. 

(4) Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μην περιλαμβάνει ζημιές προκαλούμενες από τις αιτίες 

που θεμελιώνουν περιστάσεις ανωτέρας βίας. 

(5) Στην ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του 

δικαιώματος της υποασφάλισης. 

(6) Επίσης με το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται «κατά παντός κινδύνου» και οι μόνιμες ή/και 

προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει μηχανικός 

εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. 

(7) Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με το πέρας της 

περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. Για τους πρώτους δέκα πέντε (15) μήνες της περιόδου 

συντήρησης θα καλύπτονται ζημίες κτλ. στο έργο, των οποίων το αίτιο ανάγεται στην περίοδο 

κατασκευής ή που προκαλούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο στα πλαίσια των συμβατικών εργασιών 

συντήρησης. Για το υπόλοιπο διάστημα συντήρησης, που ενδεχόμενα προβλέπεται, η κάλυψη θα 

περιορίζεται σε ζημιές κτλ. που προκαλούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο στα πλαίσια των 

συμβατικών εργασιών συντήρησης. 

7.10.4.2 Ασφάλιση κατά σωματικών βλαβών και ζημιών ιδιοκτησίας  

(Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων) 

(1) Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «αστική ευθύνη» του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι 

ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, ψυχική 

οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που προξενούνται 

καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, 

αποκατάστασης ζημιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, 

και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Θα καλύπτονται 

επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες / εγκαταστάσεις. 

(2) Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με το πέρας της 

περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 

(3) Τα όρια αποζημίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι 

τρίτων θα είναι, κατά περιστατικό. 

Περιστατικό Ποσό (Ευρώ) 

(α) Για υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε 

πράγματα τρίτων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

τυχόν ζημιωθέντων τρίτων 

Ελάχιστο συνιστώμενο 300.000 

(β) Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατά άτομο 

και ατύχημα  

Ελάχιστο συνιστώμενο 300.000 

(γ) Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων, μετά από 

ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό 

των παθόντων 

Ελάχιστο συνιστώμενο 750.000 

(δ) Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη 

διάρκεια της ασφάλισης 

Ελάχιστο συνιστώμενο 1.500.000 

(4) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισμένος για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και κατά την περίοδο 

συντήρησης του έργου, με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ή με άλλο ανεξάρτητο, εκδιδόμενο πριν 

από την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου συντήρησης και το οποίο θα υποβάλλεται εγκαίρως στον 

κύριο του έργου για έλεγχο. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των ασφαλιστών ορίζεται στο 

πίνακα της προηγουμένης. 
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7.10.4.3 Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισμού  

(1) Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» θα καλύπτεται και ο βασικός ή 

εξειδικευμένος μηχανικός εξοπλισμός, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του έργου.  

(2) Στο ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα 

των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες 

αντικατάστασης των μηχανημάτων με καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας 

δυναμικότητας. 

(3) Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς 

(εξαιρουμένων των ίδιων εσωτερικής φύσης μηχανικών / ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών κτλ. 

βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία, ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία 

περιστατικά. 

(4) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον κύριο του έργου 

αποζημίωση για τυχόν ζημιά ή ολική απώλεια μηχανήματος κτλ. ακόμη και για περίπτωση ανωτέρας 

βίας. 

(5) Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και τη μετακίνηση, τη μεταφορά και τους τυχαίους 

ελιγμούς όλων των μηχανημάτων προς και από την περιοχή του έργου. 

7.10.5 Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταμεία όλο το προσωπικό, 

ημεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις. 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, ημεδαπό 

και αλλοδαπό, έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εταιρίες, αναγνωρισμένες από 

το Κράτος και που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας περί ΙΚΑ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το κάθε φύσης προσωπικό που 

απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και κάθε 

φύσης συνεργάτες του Αναδόχου.   

(3) Ο κύριος του έργου δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ. 7.10.5(1) και 7.10.5(2), ο 

δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον κύριο του έργου όλα τα σχετικά στοιχεία για την 

πραγματοποίηση των υπόψη ελέγχων. 

(4) Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το πέρας της 

περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 

7.10.6 Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης συμβούλων μηχανικών / μελετητών 

(1) Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη, με ανεξάρτητο ασφαλιστήριο, της 

επαγγελματικής αστικής ευθύνης τυχόν μελετητών και συμβούλων που θα χρησιμοποιήσει για την 

τυχόν εκπόνηση μελετών για το έργο έναντι κινδύνων ή συνεπειών που θα απορρέουν από 

σφάλματα ή παραλείψεις εκ μέρους των μελετητών / συμβούλων (Professional Indemnity Insurance 

- Project cover). Στην περίπτωση που ο μελετητής ή ένας ή περισσότεροι επί μέρους μελετητές (από 

ομάδα μελετητών) διαθέτουν ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης σε ετήσια βάση (Αnnual Open 

Cover), με όρια κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούμενα, τότε είναι δυνατό αυτά να χρησιμοποιηθούν 

στα πλαίσια της ανωτέρω συγκεκριμένης απαίτησης. 

(2) Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει την ευθύνη των μελετητών που απορρέει από τον Αστικό Κώδικα και 

από το Ν.3316/05, όπως ισχύει. Κατ΄ ελάχιστο, θα καλύπτει σωματικές βλάβες / θάνατο και άμεσες / 

έμμεσες υλικές ζημίες τρίτων που απορρέουν από αμέλεια / σφάλμα / παράλειψη σε σχέση με την 

εκπονηθείσα μελέτη ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες συμβούλου. Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα 

καλύπτονται και κάθε φύσης δικαστικά έξοδα και δαπάνες καθώς επίσης και το κόστος 

επανασχεδιασμού, αναθεώρησης ή διόρθωσης της μελέτης, εφόσον προκύπτει υπαιτιότητα του 

μελετητή. 
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(3) Στο ασφαλιστήριο πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια, ότι ο έλεγχος των μελετών από τον κύριο του 

έργου δεν περιορίζει τις ευθύνες του ασφαλιστή. 

(4) Το ασφαλιστήριο, από φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες, θα προσκομίζεται στον κύριο του έργου, 

μαζί με το βασικό ασφαλιστήριο κάλυψης της κατασκευής του έργου της παραγρ. 7.10.4 της 

παρούσας για σχετικό έλεγχο, κατά την υπογραφή της σύμβασης του έργου. Δεκτή γίνεται επίσης 

επίσημη βεβαίωση ασφάλισης των ασφαλιστικών εταιριών (Cover Note Policy) συνοδευμένο από 

την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 7.10.1(14) ανωτέρω.  

(5) Ως χρόνος παραγραφής της επαγγελματικής αστικής ευθύνης μελετητών / συμβούλων θα θεωρείται 

η εξαετία από τον έλεγχο της μελέτης, κατ’ αναλογία προς τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 

3316/05 ή τουλάχιστον η τριετία μετά την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής του έργου, στο 

οποίο αναφέρεται. 

7.10.7 Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παρ. 7.10.4. και 7.10.6. της παρούσας θα περιλαμβάνονται 

οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

(1) Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζόμενος» περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε φύσης προσωπικό 

που απασχολεί με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα πλαίσια του 

συγκεκριμένου έργου, καθώς επίσης και ο κύριος του έργου, η εκπροσωπούσα αυτόν Υπηρεσία και 

τα εντεταλμένα όργανά της, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές του έργου. 

(2) Ο κύριος του έργου, οι εκπροσωπούσες αυτόν Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι 

σύμβουλοι του κυρίου του έργου (ή/και των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται 

Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με την 

εφαρμογή του παραρτήματος «διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων» (cross liability), το οποίο 

καλύπτει την αστική ευθύνη ασφαλιζόμενων φορέων. 

(3) Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά: 

− του Αναδόχου 

− ή/και των υπεργολάβων, μελετητών και συμβούλων του 

− ή/και του κυρίου του έργου 

− ή/και των εκπροσωπουσών του κυρίου του έργου Υπηρεσιών ή/και των συμβούλων τους 

− ή/και μέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω 

με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημιά από πράξη ή παράλειψη 

των ανωτέρω, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, θα 

καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη ή/και ζημιά που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των 

ανωτέρω. Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν 

κατασχέσεων κτλ., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που 

αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

(4) Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του έργου, προκειμένου η 

ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κτλ. αποζημίωση, πρέπει 

να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. Εφόσον η 

Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς 

άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση 

του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην 

Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη 

σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία μετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. Η εκχώρηση 

της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία με κανένα τρόπο δεν τον απαλλάσσει από τις 

ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύμβαση. 

(5) Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά του κυρίου του έργου, της 

Υπηρεσίας, των εντεταλμένων οργάνων της, των συμβούλων της, των συνεργατών της και των 

υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι 

ηθελημένη, των ανωτέρω προσώπων. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελ. 34 

(6) Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, με 

συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική ειδοποίηση της 

ασφαλιστικής εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την Υπηρεσία. 

(7) Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παραγράφων 7.10.4 και 7.10.6, θα καλύπτεται και η 

ευθύνη της Υπηρεσίας ή/και των συμβούλων της ή/και του προσωπικού των, που απορρέει από το 

άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 

Άρθρο 7.11 ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φυλάγει υπεύθυνα και με δική του δαπάνη τα μηχανήματα, 

εργαλεία, υλικά κλπ. που του παραδίνει ο κύριος του έργου για να τα χρησιμοποιήσει ή να τα 

ενσωματώσει σ' αυτό.  

Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (κατασκευή ξυλοτύπων, ικριωμάτων και γενικά βοηθητικών μη 

μόνιμων κατασκευών), που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα 

ανεγερθούν από τον Ανάδοχο με δική του φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη σε θέσεις που επιτρέπονται από 

την Υπηρεσία ή από άλλες αρμόδιες αρχές.  

Στις περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να κάνει τις απαραίτητες κατασκευές και να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 

μη γίνουν ζημίες σε τρίτους ή στο ίδιο το έργο. Για τις εργασίες αυτές ο Ανάδοχος θα πληρωθεί με βάση 

τις τιμές του συμβατικού Τιμολογίου ή με τιμές μονάδας νέων εργασιών για όσες εργασίες δεν 

περιλαμβάνονται σ' αυτό.  

Άρθρο 7.12 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ:  

- η ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία που αφορά στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

έργων ή δραστηριοτήτων  

- άλλες περιβαλλοντικές εγκρίσεις που αφορούν τα συνοδά έργα. 

Γενικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών:  

1. αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της διατάραξης του Περιβάλλοντος

2. λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας της υπάρχουσας βλάστησης

3. πλήρης έλεγχος των κάθε λογής αποβλήτων

Σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4412/16, εάν ο ανάδοχος παραλείπει συστηματικά την τήρηση 

των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος, κινείται διαδικασία έκπτωσής του. 

Ιωάννινα 22/11/2021 
Συντάχθηκε 

Αμαλία Δόνου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ιωάννινα  22/11/2021 
Θεωρήθηκε 

Ο Αν. Προϊστάμενος 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Π.Η. Κ.α.α 

Ελένη Νικολού 
Πολιτικός Μηχανικός 

Ιωάννινα  22/11/2021 
Ελέγχθηκε  

Η  Αν. Προϊστάμενη Τ.Δ.Π. 

Ελένη Νικολού 
Πολιτικός Μηχανικός 
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