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ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΕΤ 

το παρόν τεύχοσ τησ Ειδικόσ υγγραφόσ Τποχρεώςεων (Ε..Τ.) περιλαμβϊνονται οι Γενικού και οι Ειδικού 
όροι, με βϊςη τουσ οπούουσ και ςε ςυνδυαςμό με τισ Ε.Σ.Ε.Π. (ΥΕΚ 2221/Β΄/30-07-2012) και τισ 
υμπληρωματικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τουσ όρουσ των υπόλοιπων ςυμβατικών τευχών πρόκειται 
να καταςκευαςτεύ από τον Ανϊδοχο το Ϊργο που αναφϋρεται παρακϊτω ςτο ϊρθρο 2. 
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΜΕΝΟ 

2.1 Γενικϊ 

2.1.1  Με τον όρο "ύμβαςη" νοεύται η ςύμφωνα με τουσ όρουσ των υμβατικών τευχών ανϊθεςη ςτον 
Ανϊδοχο τησ καταςκευόσ του ϋργου «υντόρηςη και αποκατϊςταςη οδικού δικτύου Δόμου Η.Π. Νϊουςασ 
ϋτουσ 2020» που περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτο τεύχοσ τησ Σεχνικόσ Περιγραφόσ. 
    Αναλυτικϊ το αντικεύμενο τησ εργολαβύασ καθορύζεται ςτο τεύχοσ τησ Σεχνικόσ Περιγραφόσ. 
Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ του ϋργου, μαζύ με ΓΕ&ΟΕ 18%, τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηςη, 
ανϋρχεται ςε 59.677,42  €, ενώ η ςυνολικό δαπϊνη που περιλαμβϊνει τα ανωτϋρω ςυν τη δαπϊνη για 
Υ.Π.Α. ανϋρχεται ςτο ποςό των 74.000,00 €. 
Σο ϋργο θα χρηματοδοτηθεύ από τη ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (Πρώην ΑΣΑ) και ϋχει ενταχθεύ ςτο 
Σεχνικό Πρόγραμμα του 2020 του Δόμου Η.Π. Νϊουςασ με ΚΑ.: 02.30.7333.031. Η ςύμβαςη  υπόκειται ςτισ 
κρατόςεισ που προβλϋπονται για τα ϋργα αυτϊ, περιλαμβανομϋνησ και τησ κρϊτηςησ του ϊρθρου 4 παρ. 3 
του Ν. 4013/2011 για τισ λειτουργικϋσ ανϊγκεσ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων  και  
τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών 
Προςφυγών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 
. 
Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με τουσ όρουσ των εγκεκριμϋνων ςυμβατικών τευχών. 
 
2.1.2  Η «ύμβαςη» ςυνύςταται από το ομώνυμο κεύμενο και από τα υμβατικϊ Σεύχη, που αποτελούν 
αναπόςπαςτο μϋροσ τησ. 
Σα υμβατικϊ Σεύχη και η ςειρϊ ιςχύοσ τουσ, ςε περύπτωςη αςυμφωνύασ των όρων τουσ, καθορύζονται ςτη 
Διακόρυξη. Οι όροι «ύμβαςη», «ύμβαςη Καταςκευόσ του Ϊργου» και «Εργολαβικό υμφωνητικό» 
χρηςιμοποιούνται ταυτόςημα. 
 
2.1.3  Η «ύμβαςη» ςυνύςταται από το ομώνυμο κεύμενο και από τα υμβατικϊ Σεύχη, που αποτελούν 
αναπόςπαςτο μϋροσ τησ. 

2.2 υμβατικό αντικεύμενο 

Σο «υμβατικό Αντικεύμενο» ςυνύςταται ςτην ανϊληψη και εκπλόρωςη από τον Ανϊδοχο όλων των 
υποχρεώςεων που απορρϋουν από την ύμβαςη. Μεταξύ των υποχρεώςεων αυτών περιλαμβϊνονται και οι 
παρακϊτω: 
- Η πραγματοπούηςη όλων των καταςκευών που περιλαμβϊνονται ςτην Σεχνικό Περιγραφό. 
- Η ςυντόρηςη του Ϊργου με μϋριμνα και δαπϊνεσ του ςε όλη τη διϊρκεια του Φρόνου Εγγύηςησ. 
- Η χρηματοδότηςη του Ϊργου, ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ του, για τα ενδιϊμεςα διαςτόματα, εν όψει των 
περιοδικών πληρωμών εκ μϋρουσ του Κ.τ.Ε, τησ εκτϋλεςησ προκαταρκτικών εργαςιών για τισ οπούεσ δεν 
προβλϋπονται τμηματικϋσ πληρωμϋσ, κ.λ.π. 
- Σο κόςτοσ του αςφαλιςτηρύου ςυμβολαύου, τα οπούα ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να προςκομύςει κατϊ την 
υπογραφό τησ ύμβαςησ, ςύμφωνα με όςα αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 12 τησ παρούςασ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΤΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ κατϊ την παρ. 1 του 
ϊρθρου 72 του Ν. 4412/2016 που ανϋρχεται ςε πϋντε τοισ εκατό (5%) επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ χωρύσ να 
υπολογύζεται ο ΥΠΑ. 
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ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΘΕΜΙΕ - ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

4.1 υνολικό Προθεςμύα 

Για την περϊτωςη όλου του ςυμβατικού αντικειμϋνου, όπωσ περιγρϊφεται ςτα Σεύχη Δημοπρϊτηςησ, 
ορύζεται ςυνολικό προθεςμύα δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών, από την ημϋρα που θα υπογραφεύ 
η ύμβαςη. 

4.2 Ποινικϋσ ρότρεσ ςυνολικόσ προθεςμύασ 

Για κϊθε ημϋρα υπαύτιασ από μϋρουσ του υπϋρβαςησ τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ επιβϊλλεται ςτον ανϊδοχο 
ποινικό ρότρα, που ορύζεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 148 του Ν.4412/2016, δηλαδό: 
Η ποινικό ρότρα που επιβϊλλεται ςτον ανϊδοχο για κϊθε ημϋρα υπϋρβαςησ τησ εγκεκριμϋνησ προθεςμύασ 
ορύζεται ςε δεκαπϋντε τοισ εκατό (15%) τησ μϋςησ ημερόςιασ αξύασ του ϋργου και επιβϊλλεται για αριθμό 
ημερών ύςο με το εύκοςι τοισ εκατό (20%) τησ προβλεπόμενησ από τη ςύμβαςη αρχικόσ ςυνολικόσ 
προθεςμύασ (73 ημϋρεσ). Για τισ επόμενεσ ημϋρεσ μϋχρι ακόμα δεκαπϋντε τοισ εκατό (15%) τησ αρχικόσ 
ςυνολικόσ προθεςμύασ (55 ημϋρεσ), η ποινικό ρότρα για κϊθε ημϋρα ορύζεται ςε εύκοςι τοισ εκατό (20%) 
τησ μϋςησ ημερόςιασ αξύασ του ϋργου. 
Ψσ μϋςη ημερόςια αξύα νοεύται το πηλύκο τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ δηλαδό του ςυνολικού χρηματικού ποςού 
τησ ςύμβαςησ, μαζύ με το ποςό των ςυμπληρωματικών ςυμβϊςεων και χωρύσ το Υόρο Προςτιθϋμενησ 
Αξύασ (Υ.Π.Α.), προσ την εγκεκριμϋνη προθεςμύα του ϋργου δηλαδό αρχικό ςυνολικό προθεςμύα και όλεσ οι 
παρατϊςεισ που ϋχουν εγκριθεύ μετϊ από ςχετικό αύτημα του αναδόχου. 
Οι ποινικϋσ ρότρεσ που επιβϊλλονται για την υπϋρβαςη τησ εγκεκριμϋνησ προθεςμύασ δεν επιτρϋπεται να 
υπερβούν ςυνολικϊ ποςοςτό ϋξι τοισ εκατό (6%) τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α.. 
Επύςησ για υπϋρβαςη των τμηματικών προθεςμιών η ποινικό ρότρα που επιβϊλλεται ςτον ανϊδοχο για 
κϊθε ημϋρα υπϋρβαςησ τησ εγκεκριμϋνησ προθεςμύασ ορύζεται ςε δεκαπϋντε τοισ εκατό (15%) τησ μϋςησ 
ημερόςιασ αξύασ του ϋργου και επιβϊλλεται για αριθμό ημερών ύςο με το εύκοςι τοισ εκατό (20%) των 
προβλεπόμενων από τη ςύμβαςη τμηματικών προθεςμιών (12 ημϋρεσ για κϊθε τμηματικό προθεςμύα). 
Σο ςυνολικό ποςό τησ ποινικόσ ρότρασ για υπϋρβαςη των τμηματικών προθεςμιών δεν μπορεύ να 
ξεπερϊςει ςε ποςοςτό το τρύα τοισ εκατό (3%) τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α.. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΦΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

5.1 ύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 145 του Ν.4412/2016 ο Ανϊδοχοσ οφεύλει, ςε 
διϊςτημα από δϋκα πϋντε (15) ϋωσ τριϊντα (30) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ 
να υποβϊλει ςτη Διευθύνουςα το ϋργο Τπηρεςύα, προσ ϋγκριςη, το πρόγραμμα καταςκευόσ του ϋργου, ϋτςι 
που να ανταποκρύνεται ςτην προθεςμύα τησ παρούςασ Ε..Τ. και ςύμφωνα με την παρ. 2 του ανωτϋρω 
νόμου πρϋπει η Διευθύνουςα Τπηρεςύα να εγκρύνει το χρονοδιϊγραμμα μϋςα ςε δϋκα πϋντε (15) ημϋρεσ. 
 
5.2 Σο χρονοδιϊγραμμα αυτό, που διϋπεται από τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 145 του Ν. 4412/2016, θα 
περιλαμβϊνει: 
 
(1) Λεπτομερειακό χρονικό ανϊλυςη για το ςύνολο των δραςτηριοτότων εκτϋλεςησ του ϋργου, με διϊκριςό 
τουσ ςε δραςτηριότητεσ με ευθύνη του Αναδόχου και ςε δραςτηριότητεσ με ευθύνη τησ Τπηρεςύασ 
Επύβλεψησ. 
 
(2) Πλόρησ αιτιολόγηςη ςτην τεχνικό ϋκθεςη των χρονικών διαρκειών που προβλϋπονται για κϊθε 
δραςτηριότητα ςυνοδευόμενη με τισ αντύςτοιχεσ ποςότητεσ, η οπούα θα αναλυθεύ ςε επιμϋρουσ εργαςύεσ 
του Σιμολογύου, ό και ςε προεργαςύεσ που δεν προβλϋπονται ςτο Σιμολόγιο. 
 
5.3 Ο Ανϊδοχοσ κατϊ το χρονικό διϊςτημα μϋχρι την ϋγκριςη του οριςτικού χρονοδιαγρϊμματοσ 
καταςκευόσ του ϋργου θα ενεργεύ ςύμφωνα με το δικό του χρονοδιϊγραμμα, φϋροντασ ακϋραια την 
ευθύνη, αν αυτό αντύκειται ςτουσ όρουσ των τευχών (και ςχεδύων) τησ δημοπραςύασ. Για το λόγο αυτό 
θεωρεύται, ςυμβατικϊ, ότι η διαδικαςύα τησ κατϊρτιςησ και ϋγκριςησ ό μεταβολόσ του χρονοδιαγρϊμματοσ 
δεν επιφϋρει καθυςτϋρηςη. Η ϋγκριςη του χρονοδιαγρϊμματοσ δεν περιλαμβϊνει την, με οποιαδόποτε 
ϋννοια, ςυμφωνύα τησ Τπηρεςύασ ςχετικϊ με τον τρόπο υλοπούηςησ αυτού από τον Ανϊδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 6: ΕΙΔΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΚΑΙ ΕΤΘΤΝΕ 

6.1 Μελϋτη των ςυνθηκών του ϋργου 

6.1.1  Η ςυμμετοχό ςτη δημοπραςύα με την υποβολό προςφορϊσ αποτελεύ αμϊχητο τεκμόριο ότι οι 
διαγωνιζόμενοι και κατ’ επϋκταςη ο Ανϊδοχοσ ϋχουν, με ςκοπό να καταςτούν πλόρωσ ενόμεροι των 
ςυνθηκών εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ καθώσ και να εκτιμόςουν με επϊρκεια τουσ επιχειρηματικούσ 
κινδύνουσ και όλεσ εκεύνεσ τισ ςυνθόκεσ που θα επηρεϊςουν την διαμόρφωςη τησ Προςφορϊσ τουσ, 
διερευνόςει πλόρωσ: 
α. Σην περιοχό του ϋργου. 
β. Ση Διεθνό και Ελληνικό αγορϊ εργαςύασ, υλικών, μηχανικού εξοπλιςμού. 
γ. Σισ ςυνθόκεσ εκτϋλεςησ του ϋργου. 
δ. Σα τυχόν διατιθϋμενα ςτοιχεύα και πληροφορύεσ από το Δημόςιο και Οργανιςμούσ (π.χ. Τπουργεύο 
Εθνικόσ Αμύνησ ΔΕΗ, ΟΣΕ, ΟΕ κ.λ.π.), Σοπικϋσ Αρχϋσ κ.λ.π. 
ε. Σουσ τρόπουσ προςπϋλαςησ, τουσ φόρτουσ τησ υπϊρχουςασ κυκλοφορύασ και τα προβλόματα 
εξαςφϊλιςόσ τησ. 
ζ. Σισ δυνατότητεσ εγκατϊςταςησ εργοταξύων. 
η. Ση διαθεςιμότητα των εκτϊςεων που θα καταληφθούν από τα ϋργα. 
θ. Σην ανϊγκη απρόςκοπτησ παροχόσ νερού ςτουσ καλλιεργητϋσ καθ’ όλη τη διϊρκεια καταςκευόσ των 
ϋργων κατϊ την αρδευτικό περύοδο από τισ υφιςτϊμενεσ υποδομϋσ ό ϊλλεσ που θα κληθεύ να καταςκευϊςει 
ο Ανϊδοχοσ. 
ι. Και γενικότερα οποιαδόποτε ϊλλα ζητόματα μπορούν κατϊ οιονδόποτε τρόπο να επηρεϊςουν τισ 
εργαςύεσ, την πρόοδο, τον τρόπο εκτϋλεςησ ό την τιμολόγηςη αυτών, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τησ 
ςύμβαςησ. 
 
6.1.2  Σονύζεται ότι ςτοιχεύα ςχετικϊ με τισ υφιςτϊμενεσ ςυνθόκεσ, όπωσ π.χ. ποιότητα υπεδϊφουσ, 
αποτελϋςματα πϊςησ φύςεωσ ερευνών, ςτοιχεύα πϊςησ φύςεωσ παρατηρόςεων, κ.λ.π., τύθενται ςτη 
διϊθεςη των διαγωνιζομϋνων για ενημϋρωςό τουσ και μόνο. Σα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι ενδεικτικϊ και δεν 
δεςμεύουν ςυμβατικϊ την Τπηρεςύα, αλλϊ μπορούν να χρηςιμεύςουν ωσ απλό βοόθημα για την ςύνταξη 
των Προςφορών. Αφόνεται πϊντωσ ςτην κρύςη των διαγωνιζομϋνων να αξιολογόςουν τα ςτοιχεύα αυτϊ ό 
και να προβούν με δικό τουσ ευθύνη, φροντύδα και δαπϊνη ςε οποιεςδόποτε ςυμπληρωματικϋσ ϋρευνεσ, ό 
παρατηρόςεισ για επαλόθευςη, επϋκταςη και ακριβϋςτερο καθοριςμό των ςτοιχεύων που τουσ διατϋθηκαν. 
 
6.1.3  Επιςημαύνονται οι δυςχϋρειεσ που εύναι δυνατό να προκύψουν από τισ εργαςύεσ που θα 
εκτελούνται ςτην περιοχό του ϋργου από ϊλλη Τπηρεςύα ό από ϊλλουσ πιθανούσ εργολόπτεσ, ώςτε να τισ 
πϊρει ο Ανϊδοχοσ υπόψη κατϊ την μόρφωςη τησ προςφορϊσ του. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να μη 
παρεμποδύζει την εκτϋλεςη εργαςιών από την ϊλλη Τπηρεςύα, ό από ϊλλουσ Αναδόχουσ που 
χρηςιμοποιούνται από τον Κύριο του ϋργου ςε εργαςύεσ που δεν περιλαμβϊνονται ςτην ςύμβαςη του. 
Αντύθετα υποχρεούται να τουσ διευκολύνει με τα μϋςα που αυτόσ χρηςιμοποιεύ ρυθμύζοντασ ϋτςι την ςειρϊ 
εκτϋλεςησ των εργαςιών, ώςτε να μην παρεμβϊλλει κανϋνα εμπόδιο ςτισ εργαςύεσ που εκτελούνται από 
την Τπηρεςύα αυτό ό από ϊλλουσ Αναδόχουσ. 
 
Κατϊ τον ύδιο τρόπο θα πρϋπει να ςυμπεριφϋρεται και με τα ςυνεργεύα, ό τουσ εργολϊβουσ των εταιρειών 
και οργανιςμών κοινόσ ωφϋλειασ που θα εργϊζονται ςτην περιοχό, ό τισ παρυφϋσ τησ περιοχόσ του ϋργου 
(ςχετικό εύναι η παρ. 13 του ϊρθρου 138 του Ν. 4412/2016). 
 
6.1.4  Παρϊλειψη του Αναδόχου προσ ενημϋρωςό του με κϊθε δυνατό πληροφορύα, που αφορϊ ςτουσ 
όρουσ τησ ςύμβαςησ, δεν απαλλϊςςει αυτόν από την ευθύνη για την πλόρη ςυμμόρφωςό του προσ τη 
ύμβαςη. 

6.2 Τποχρϋωςη του Αναδόχου να επαληθεύςει ςτοιχεύα που χορηγούνται 

Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει, μετϊ την υπογραφό τησ ύμβαςησ (και οι διαγωνιζόμενοι κατϊ την φϊςη του 
διαγωνιςμού), να επαληθεύςει όλα τα ςτην διϊθεςό του ςτοιχεύα και να εκτελϋςει και τυχόν 
ςυμπληρωματικϋσ ϋρευνεσ κ.λ.π., προκειμϋνου να οριςτικοποιηθούν τα καταςκευαςτικϊ ςχϋδια των ϋργων. 
 
Η επαλόθευςη των διατιθεμϋνων ςτοιχεύων με επύ τόπου μετρόςεισ υπϊγεται ςτην κατηγορύα των "ειδικών 
υποχρεώςεων του Αναδόχου", για τισ οπούεσ δεν προβλϋπεται καταβολό αμοιβόσ ςτον Ανϊδοχο. 
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6.3 Φρόςη υλικών, μεθόδων κλπ που καλύπτονται από διπλώματα ευρεςιτεχνύασ 

6.3.1  ε περύπτωςη που κϊποια υλικϊ, μηχανόματα ό τρόποι εργαςύασ από τα απαιτούμενα για το ϋργο 
καλύπτονται από διπλώματα ευρεςιτεχνύασ, τα ϋξοδα απόκτηςησ του δικαιώματοσ για τη χρηςιμοπούηςη 
του διπλώματοσ ευρεςιτεχνύασ βαρύνουν τον Ανϊδοχο. Επύςησ, ο Ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ 
για οποιαδόποτε παρϊτυπη ό παρϊνομη χρηςιμοπούηςη υλικών, ό μεθόδων, ό μελετών, ό μηχανημϊτων 
κ.λ.π. που καλύπτονται από διπλώματα ευρεςιτεχνύασ. 
 
6.3.2  Αν ο Ανϊδοχοσ παραλεύψει ςκόπιμα ό αθϋλητα να αποκτόςει με ορθό και νόμιμο τρόπο τα 
δικαιώματα ευρεςιτεχνύασ, η παρϊλειψη αυτό θεωρεύται αντιςυμβατικό ςυμπεριφορϊ και επιςύρει τισ 
ακόλουθεσ κυρώςεισ: 
 
α. Ο Κ.τ.Ε δικαιούται με μονομερό ενϋργειϊ του να του παρακρατόςει από τον πρώτο επόμενο λογαριαςμό, 
ό να εκπϋςει από τισ εγγυόςεισ για καλό εκτϋλεςη το ποςό που αντιςτοιχεύ ςτα δικαιώματα ευρεςιτεχνύασ, 
ό το ποςό ςτο οπούο τυχόν θα καταδικαςτεύ, ό ςυγκαταδικαςθεύ από τον κϊτοχο του διπλώματοσ 
ευρεςιτεχνύασ. Σούτο ιςχύει ϋςτω και αν η ςχετικό δύκη δεν ϋχει τελεςιδικόςει. 
 
β. Ο Κ.τ.Ε δικαιούται να αξιώςει αποζημύωςη για ηθικό βλϊβη. 

6.4 Τποχρεώςεισ του Αναδόχου για την περύπτωςη ατυχόματοσ 

Για κϊθε περύπτωςη ατυχόματοσ οφειλόμενου ςε πρϊξεισ ό παραλεύψεισ του Αναδόχου, των υπεργολϊβων 
του, ό/και του προςωπικού του, ο Ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ ποινικϊ και αςτικϊ. 

6.5 Επύβλεψη - Δικαύωμα τησ Επύβλεψησ να ςυμπληρώνει παραλεύψεισ του Αναδόχου 

6.5.1  Ο Ανϊδοχοσ υπόκειται ςτον ϋλεγχο τησ Τπηρεςύασ, που εκπροςωπεύται από το προςωπικό 
Επύβλεψησ του Ϊργου. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να επιτρϋπει ελεύθερα την εύςοδο ςτουσ Επιβλϋποντεσ και ςε 
όλουσ τουσ εντεταλμϋνουσ για την επύβλεψη του Ϊργου υπαλλόλουσ τησ Τπηρεςύασ ςε όλουσ τουσ χώρουσ / 
περιοχϋσ ςτισ οπούεσ θα επιτελϋςει κϊποια δραςτηριότητα. Σο ύδιο ιςχύει και για όποιον ϊλλο, ςτον οπούο η 
Τπηρεςύα θα δώςει ςχετικό ϋγκριςη. 
 
Ο Ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη να ςυμμορφώνεται προσ τισ ϋγγραφεσ εντολϋσ τησ Τπηρεςύασ, που 
δύνονται για την ϊρτια, εύρυθμη και ϋντεχνη εκτϋλεςη του Ϊργου και οφεύλει να διευκολύνει την επύβλεψη 
και το προςωπικό τησ Τπηρεςύασ Επύβλεψησ ςτην ϊςκηςη των ελϋγχων κ.λ.π.. 
 
Σο ότι η Τπηρεςύα επιβλϋπει το Ϊργο δεν απαλλϊςςει τον Ανϊδοχο από οποιαδόποτε ευθύνη, που 
προκύπτει από τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό και τουσ ιςχύοντεσ Νόμουσ, Διατϊξεισ κ.λ.π., ούτε 
εξαςθενύζει τισ πλόρεισ και αποκλειςτικϋσ ευθύνεσ του και υποχρεώςεισ του που επιτϊςςουν οι όροι τησ 
Διακόρυξησ Δημοπραςύασ, τησ παρούςασ Ε..Τ. και των λοιπών Σευχών Δημοπρϊτηςησ. 
 
6.5.2  Φωρύσ ςτο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοπούηςη των όρων αυτού 
του ϊρθρου, η Τπηρεςύα Επύβλεψησ διατηρεύ το δικαύωμα να ςυμπληρώνει ενϋργειεσ του Αναδόχου, αν 
τούτο απαιτεύται, ςε βϊροσ και για λογαριαςμό του. 
 
Η Τπηρεςύα μπορεύ να αςκόςει το δικαύωμα αυτό όταν ο Ανϊδοχοσ αμελόςει ό αποδειχθεύ ανύκανοσ να 
ικανοποιόςει τισ απαιτόςεισ αυτού του ϊρθρου. 
 

6.6 Περιοχϋσ μακρϊν τησ θϋςησ του ϋργου και οδού μεταφορϊσ 

6.6.1  Όλοι οι προαναφερθϋντεσ όροι του παρόντοσ ϊρθρου ιςχύουν για όλουσ τουσ χώρουσ / περιοχϋσ 
ςτισ οπούεσ ο Ανϊδοχοσ θα επιτελϋςει κϊποια δραςτηριότητα. 
 
6.6.2  Όλοι οι προαναφερθϋντεσ όροι του παρόντοσ ϊρθρου ιςχύουν κατ' αναλογύα και για τισ οδούσ που 
θα χρηςιμοποιόςει και ο Ανϊδοχοσ για οδικϋσ μεταφορϋσ, τα τυχόν ϋργα ενύςχυςησ υποδομόσ των κ.λ.π. 

6.7 Λοιπϋσ Τποχρεώςεισ Αναδόχου 

6.7.1  τισ υποχρεώςεισ του αναδόχου που δεν ςυνεπϊγονται ιδιαύτερη αμοιβό, γιατύ οι δαπϊνεσ και οι 
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αμοιβϋσ θα πρϋπει να ϋχουν περιληφθεύ ανηγμϋνα ςτισ τιμϋσ Προςφορϊσ του Αναδόχου περιλαμβϊνονται, 
εκτόσ από τισ υποχρεώςεισ που αναφϋρονται ςτα λοιπϊ τεύχη δημοπρϊτηςησ τα παρακϊτω: 
 
α. Η εκπόνηςη των τυχόν μελετών εφαρμογόσ του Ϊργου. 
 
β. Η εκπόνηςη ςχεδύου εκτροπόσ τησ κυκλοφορύασ εϊν απαιτεύται. 
 
γ. Η αποτύπωςη του φυςικού εδϊφουσ και η εφαρμογό με παςςϊλωςη τησ χϊραξησ ςτο ϋδαφοσ ό η 
αναπαςςϊλωςη ςτο ϋδαφοσ των κϊθε εύδουσ ϋργων, ανεξϊρτητα του αν προβλϋπεται ςτο τιμολόγιο ότι 
περιλαμβϊνεται η εργαςύα αυτό ςτισ τιμϋσ μονϊδασ τησ προςφορϊσ του. 
 
δ. Η τυχόν αναγκαύα πύκνωςη υψομετρικών αφετηριών (REPERS) που θα τοποθετηθούν ςε ςταθερό 
(ανυποχώρητο) ϋδαφοσ. Επύςησ, ο ϋλεγχοσ του υψομετρικού ςυςχετιςμού των REPERS τησ μελϋτησ που θα 
πρϋπει να τηρούν τισ απαιτόςεισ ακρύβειασ των κειμϋνων διατϊξεων ό ακόμη ενδεχομϋνωσ και η ύδρυςη 
νϋου χωροςταθμικού δικτύου, εφόςον τούτο απαιτηθεύ μετϊ τουσ ανωτϋρω ελϋγχουσ. Ο ϋλεγχοσ αυτόσ θα 
γύνει αμϋςωσ μετϊ την εγκατϊςταςη του Αναδόχου ςτο ϋργο. Επύςησ, οι εργαςύεσ ύδρυςησ/πύκνωςησ και 
επύλυςησ του απαραύτητου πολυγωνομετρικού δικτύου οριζοντιογραφικού ελϋγχου των εργαςιών, με τισ 
απαραύτητεσ εργαςύεσ ςυντόρηςόσ του ςύμφωνα με την πρόοδο του ϋργου. 
 
ε. Η λόψη των επιμετρητικών ςτοιχεύων από κοινού με την επύβλεψη και η ςύνταξη (από τον Ανϊδοχο) των 
επιμετρητικών ςχεδύων και των επιμετρόςεων, που θα τα υποβϊλλει για αρμόδιο ϋλεγχο. Επύςησ, η 
επαλόθευςη των ςτοιχεύων εδϊφουσ με επύ τόπου μετρόςεισ ςύμφωνα με όςα αναφϋρθηκαν παραπϊνω. 
 
ςτ. Η καταςκευό και ςυντόρηςη των κϊθε εύδουσ εργοταξιακών οδών που θα χρειαςθούν για την εκτϋλεςη 
των εργαςιών που προβλϋπονται ςτην παρούςα ςύμβαςη. Επύςησ, οι τυχόν δαπϊνεσ μύςθωςησ χώρου, ό 
αγορϊσ των αναγκαύων εδαφικών λωρύδων για την καταςκευό αυτών των εργοταξιακών δρόμων, καθώσ 
και οι δαπϊνεσ αποκατϊςταςησ του τοπύου των δρόμων αυτών μετϊ την καταςκευό του ϋργου. 
 
Διευκρινύζεται εδώ ότι η Τπηρεςύα δεν αναλαμβϊνει καμιϊ δϋςμευςη να εξαςφαλύςει ςτον Ανϊδοχο καμιϊ 
διευκόλυνςη ό κϊλυψη δαπϊνησ ςχετιζόμενησ με οδούσ προςπϋλαςησ ανεξϊρτητα από τισ δυςκολύεσ που 
μπορεύ να προκύψουν από την ϋλλειψη τουσ ο δε Ανϊδοχοσ, ςε περύπτωςη ϋλλειψησ τουσ, εύναι 
υποχρεωμϋνοσ να προςαρμόςει την τεχνολογύα, τα μϋςα, το πρόγραμμα κ.λ.π. ςτισ δεδομϋνεσ τοπικϋσ 
ςυνθόκεσ προκειμϋνου να εκτελεςθεύ η εργαςύα ανεξϊρτητα από τισ τυχόν επιπλϋον δαπϊνεσ, για τισ οπούεσ 
η Τπηρεςύα δεν θα του αναγνωρύςει καμιϊ αποζημύωςη. 
 
ζ. Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ, με δαπϊνεσ του, να εξαςφαλύςει τουσ αναγκαύουσ χώρουσ για την 
απόθεςη περιςςευμϊτων φυτικών γαιών, υπολειμμϊτων κϊθε εύδουσ ϋργων, όπωσ οποιουδόποτε 
περιςςεύματοσ υλικών, ανεξϊρτητα από τον χρόνο εκτϋλεςησ τησ εργαςύασ, τη διϊρκεια αυτόσ, ό το 
μϋγεθοσ τησ απαιτούμενησ ϋκταςησ (ςε ςυςχετιςμό με το δημοπρατούμενο ϋργο). Διευκρινύζεται ότι η 
Τπηρεςύα δεν θα αναγνωρύςει καμιϊ καθυςτϋρηςη, ό τροποπούηςη του προγρϊμματοσ, ό καταβολό 
αποζημύωςησ ςχετιζόμενα με τϋτοια προβλόματα, ενώ παρϊλληλα θεωρεύται αυτονόητο ότι οι κϊθε εύδουσ 
αποθϋςεισ κ.λ.π. θα γύνονται ςε θϋςεισ και κατϊ τρόπο που να μην δημιουργούν προβλόματα ςτο 
περιβϊλλον και να ϋχουν την ϋγκριςη των αρμόδιων Αρχών. 
 
Επιςημαύνεται ιδιαύτερα ότι εν προκειμϋνω θα γύνει αυςτηρό τόρηςη των Περιβαλλοντικών όρων για τα 
απόβλητα. 
 
η. Οι δαπϊνεσ των εν γϋνει μϋτρων για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ ςύμφωνα με το ϊρθρο 9 τησ 
παρούςασ Ε..Τ. 
 
6.7.2  Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να προμηθεύςει με δικό του δαπϊνη όλα τα υλικϊ, εργατικϊ και 
μηχανόματα, που εύναι αναγκαύα, για την καταςκευό του ϋργου, καθώσ και να τα μεταφϋρει ςτο εργοτϊξιο 
από τισ πηγϋσ λόψησ τουσ. Οφεύλει επύςησ να επιςκευϊζει, ςυντηρεύ και αςφαλύζει με δικϋσ του δαπϊνεσ τα 
μηχανόματα και εργαλεύα. 
 
6.7.3  Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να εκτελϋςει τα διϊφορα ϋργα ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ Οριςτικόσ Μελϋτησ 
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και με τα Καταςκευαςτικϊ χϋδια που θα προκύψουν από τισ μελϋτεσ εφαρμογόσ ό που θα εκπονόςει ο 
ύδιοσ και θα εγκριθούν προηγουμϋνωσ από την Τπηρεςύα. 
 
6.7.4  Οποιεςδόποτε αςτικϋσ ό ποινικϋσ ευθύνεσ, που προκύπτουν από οποιαςδόποτε φύςησ 
δυςτυχόματα ό ζημιϋσ ςτο προςωπικό του Αναδόχου, ό ςε τρύτουσ, ό ςε περιουςύεσ τρύτων που οφεύλονται 
εύτε ςε αμϋλεια ό υπαιτιότητα του προςωπικού του αναδόχου, ό ςτισ οποιεςδόποτε καταςκευαςτικϋσ 
δραςτηριότητεσ του Αναδόχου, ό ςτην ύπαρξη του ϋργου καθ' εαυτού, βαρύνουν αποκλειςτικϊ και μόνο 
τον ύδιο. Η ευθύνη καλύπτει όλη τη χρονικό περύοδο από την υπογραφό τησ ύμβαςησ μϋχρι και την εκπνοό 
του χρόνου εγγύηςησ. 
 
6.7.5  ε περύπτωςη χρηςιμοπούηςησ υπεργολϊβων για την εκτϋλεςη ειδικόσ φύςησ εργαςιών, ο 
Ανϊδοχοσ παραμϋνει μόνοσ και αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για τισ υπόψη εργαςύεσ. 
 
6.7.6 Απαγορεύεται αυςτηρϊ ςτον Ανϊδοχο να προβαύνει χωρύσ προηγούμενη ϋγγραφη ϋγκριςη τησ 
Τπηρεςύασ ςε οποιαδόποτε ανακούνωςη, ό δημοςύευςη ςχετικϊ με το ϋργο, ό κϊποιο τμόμα του ϋργου, 
όπωσ και να επιτρϋπει την εύςοδο ςτο ϋργο αναρμόδιων προςώπων που δεν εύναι εφοδιαςμϋνα με ϋγγραφη 
ϊδεια τησ Τπηρεςύασ. 
 
6.7.7 τισ υποχρεώςεισ του Αναδόχου εύναι και οι δαπϊνεσ καταςκευόσ και ςυντόρηςησ των οδών που 
απαιτούνται για προςπϋλαςη προσ τισ θϋςεισ απόθεςησ των υλικών, καθώσ επύςησ και οι δαπϊνεσ 
καταςκευόσ και ςυντόρηςησ των προςπελϊςεων και των παρακαμπτηρύων οδών που θα χρειαςτούν κατϊ 
τη διϊρκεια εκτϋλεςησ των ϋργων. 

6.8 Εργαςτηριακϋσ δοκιμϋσ-Πρόγραμμα Ποιότητασ Ϊργου (Π.Π.Ε.) 

 Περύ εργαςτηριακών δοκιμών θα πραγματοποιηθούν όςεσ απαιτούνται από την ιςχύουςα νομοθεςύα, με 

δαπϊνη του αναδόχου. 

Δεν απαιτεύται η ςύνταξη προγρϊμματοσ ποιότητασ ϋργου ςύμφωνα με το ϊρθρο 158 του Ν.4412/2016. 
 

6.9  Αρχαιότητεσ και ϊλλα ευρόματα 

  Αν κατϊ την πρόοδο των εργαςιών διαπιςτωθεύ η ύπαρξη αρχαύων - οποιαςδόποτε ηλικύασ - τότε, 
πϋραν τησ ειδοποιόςεωσ τησ Επιβλϋψεωσ και τησ αρμόδιασ Εφορύασ Αρχαιοτότων, επιςημαύνεται ότι οι 
ςχετικϋσ εργαςύεσ θα γύνουν υπό την παρακολούθηςη και με τη ςυμμετοχό τησ Εφορύασ Αρχαιοτότων. Ο 
ανϊδοχοσ υποχρεούται να παρϋχει ςυνεργεύα και μϋςα και να διευκολύνει το ϋργο τησ αναςκαφόσ, 
αποζημιούμενοσ ςύμφωνα με την Εγκ. Δ17α/27/2/ΥΝ294/14-4-97. Ο Ανϊδοχοσ δεν θα δικαιούται 
πρόςθετησ αποζημύωςησ για ςταλύεσ μηχανημϊτων και ςυνεργεύων και ϊλλεσ ςυνϋπειεσ από την 
καθυςτϋρηςη τησ βραδεύασ προόδου των αναςκαπτικών εργαςιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΛΕΣΕ - ΕΠΙΜΕΣΡΗΕΙ 

7.1 Σρόποσ Τποβολόσ, Ελϋγχου και Εγκρύςεισ Επιμετρόςεων του Αναδόχου 

 
Αν κατϊ τη διαδικαςύα ελϋγχου προκύψουν αμφιςβητόςεισ ωσ προσ την επϊρκεια των ςχετικών 
υπολογιςμών, ό των εφαρμοζομϋνων υπολογιςτικών μεθόδων, η Τπηρεςύα δύναται να ζητόςει πρόςθετουσ 
υπολογιςτικούσ ελϋγχουσ με την εφαρμογό ϊλλων ςυναφών υπολογιςτικών μεθόδων. 
 
Σα επιμετρητικϊ ςτοιχεύα θα παραδύδονται από τον Ανϊδοχο υποχρεωτικϊ και ςε ψηφιακό μορφό. 

7.2 Μελϋτη εφαρμογόσ 

Επιςημαύνεται εδώ ότι κατ' αρχόν, τροποποιητικϋσ μελϋτεσ απαγορεύονται. Αν προκύψει τϋτοια ανϊγκη ο 
Ανϊδοχοσ (με μϋριμνα και δαπϊνεσ του όπωσ αναφϋρθηκε ςτην προηγούμενη παρϊγραφο) θα πρϋπει: 
 
α. Να αιτιολογόςει πλόρωσ και εγγρϊφωσ την ανϊγκη τροποπούηςησ. 
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β. Να  εκπονόςει (εφόςον η Τπηρεςύα αποδεχθεύ τη ςχετικό ειςόγηςό του) και  υποβϊλει την  
τροποποιητικό μελϋτη, που θα εύναι ςε κϊθε περύπτωςη, ςύμφωνη με τουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ. 
 
Πριν από κϊθε μερικό ό ολικό εφαρμογό, κατϊ την κρύςη του Αναδόχου, ενόσ ςχεδύου που βρύςκεται ςε 
αςυμφωνύα με τα υπόλοιπα ςχϋδια, ο Ανϊδοχοσ ϋχει υποχρϋωςη να ζητόςει ϋγγραφα, ϋγκαιρα και χωρύσ να 
το αμελόςει από τη Διευθύνουςα Τπηρεςύα οδηγύεσ κ.λ.π. ε κϊθε τϋτοια περύπτωςη ο Ανϊδοχοσ ϋχει 
υποχρϋωςη να εφαρμόςει την απόφαςη τησ Τπηρεςύασ πϊνω ςτο θϋμα που θα προκύψει με δικϊ του μϋςα 
και δαπϊνεσ, ςε οποιοδόποτε χρόνο και με οποιοδόποτε τρόπο του ζητηθεύ από την Τπηρεςύα. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

8.1 Σοπογραφικϋσ εργαςύεσ 

 
Μϋςα ςτισ υποχρεώςεισ του μηχανικού εξοπλιςμού του Αναδόχου περιλαμβϊνεται και ο κατϊλληλοσ 
τοπογραφικόσ εξοπλιςμόσ, που θα βρύςκεται ςυνϋχεια επύ τόπου του ϋργου, με τον οπούο θα γύνονται οι 
τοπογραφικού και λοιπού γεωμετρικού ϋλεγχοι τησ καταςκευόσ. 
 
Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να εκπονόςει τοπογραφικϊ διαγρϊμματα (ςε όςεσ θϋςεισ εύναι αναγκαύα και δεν 
υπϊρχουν) ςτην κατϊλληλη (και αποδεκτό από την επύβλεψη) κλύμακα ανϊλογα με την περύπτωςη - για 
όλεσ τισ περιπτώςεισ που τϋτοια διαγρϊμματα θα απαιτηθούν, όπωσ π.χ. χώρουσ απόθεςησ, προςωρινϊ 
ϋργα, εργοταξιακϋσ περιοχϋσ τεχνικϊ ϋργα κ.λ.π.. Όλα αυτϊ τα διαγρϊμματα ςτον βαθμό που απαιτεύται, θα 
ςυνδϋονται με το Κρατικό Σριγωνομετρικό Δύκτυο (τησ Γ.Τ.). 
 
Όςα τοπογραφικϊ διαγρϊμματα ςυντϊξει ο Ανϊδοχοσ να αναφϋρονται ςτο προβολικό ςύςτημα ΕΓΑ ‘87. 
 
Για όλεσ τισ τοπογραφικϋσ εργαςύεσ οι προδιαγραφϋσ που ιςχύουν εύναι εκεύνεσ του Π.Δ. 696/74 με τισ 
τροποποιόςεισ που επϋφερε το Π.Δ. 515/89, και των ςυναφών εγκυκλύων του Τ.ΠΕ.ΦΨ.Δ.Ε. 
 
Για τη ςύνταξη τοπογραφικών διαγραμμϊτων ςε θϋςεισ, χώρων απόθεςησ, εργοταξιακών περιοχών, 
προςωρινών ϋργων που δεν θα χρηςιμοποιηθούν από τα μόνιμα ϋργα ουδεμύα αμοιβό θα καταβληθεύ ςτον 
Ανϊδοχο. Οι παραπϊνω τοπογραφόςεισ εύναι απαιτητϋσ από τον Κ.τ.Ε για λόγουσ ςχετιζόμενουσ με την 
επύβλεψη του ϋργου, αλλϊ από τον Ανϊδοχο θα θεωρηθούν ότι οι ςχετικϋσ τουσ δαπϊνεσ περιλαμβϊνονται, 
κατϊ τρόπο ανηγμϋνο, ςτην οικονομικό του προςφορϊ. 
 
Εφόςον χρειαςτεύ να γύνουν κτηματολογικϊ διαγρϊμματα ςε θϋςεισ, χώρων απόθεςησ, εργοταξιακών 
περιοχών, προςωρινών ό και μόνιμων ϋργων ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να τα εκπονόςει με τη νόμιμη 
αμοιβό που προβλϋπεται. 

8.2 Γλώςςα 

Σόςο οι αναγραφϋσ ςτα ςχϋδια όςο και οι υπολογιςμού θα εύναι ςτην Ελληνικό γλώςςα. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

9.1 Απαιτόςεισ προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ 

Οι οποιεςδόποτε αποθϋςεισ περιςςευμϊτων προώόντων, θα πρϋπει να γύνονται ςε θϋςεισ που να μην 
δημιουργούν οποιοδόποτε πρόβλημα ςτο περιβϊλλον και πϊντοτε ύςτερα από αρμόδια ϋγκριςη. ε 
περύπτωςη που η αποκατϊςταςη των αποθεςιοθαλϊμων δεν γύνεται από τον Ανϊδοχο όπωσ προβλϋπεται 
από τα τεύχη δημοπρϊτηςησ, τουσ νόμουσ και τισ διατϊξεισ, τότε επιβϊλλεται ςτον Ανϊδοχο ανϋκκλητη 
ποινικό ρότρα ύψουσ 5.000 ΕΤΡΨ ανϊ ςτρϋμμα επιφανεύασ που δεν ϋχει αποκαταςταθεύ. Η παραπϊνω 
ποινικό ρότρα παρακρατεύται ϊμεςα από τον επικεύμενο προσ πληρωμό λογαριαςμό ό τισ εγγυόςεισ του 
Αναδόχου μετϊ από ϋγγραφη εντολό τησ επύβλεψησ. Ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται των λοιπών ευθυνών 
του (αςτικών, ποινικών κ.λ.π) λόγω τησ παραπϊνω παρακρϊτηςησ. 
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ΑΡΘΡΟ 10:  ΠΛΗΡΨΜΕ – ΝΕΕ ΣΙΜΕ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

10.1 Επιμετρόςεισ 

Για τισ Επιμετρόςεισ ιςχύουν γενικϊ οι διατϊξεισ του ϊρθρου 151 του Ν. 4412/2016. 
Για κϊθε φϊςη επιμϋτρηςησ του ϋργου απαιτεύται η υποβολό εκ μϋρουσ του αναδόχου των αντιςτούχων 
επιμετρητικών ςτοιχεύων. 

10.2 Πιςτοποιόςεισ - Πληρωμϋσ 

Οι πιςτοποιόςεισ για τισ εργαςύεσ που θα εκτελεςθούν θα ςυντϊςςονται με μϋριμνα και ευθύνη του 
Αναδόχου, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 152 του Ν. 4412/2016 και θα υποβϊλλονται ςτην 
Τπηρεςύα ςε χρονικϊ διαςτόματα όχι μικρότερα από ϋνα μόνα. 
 
το λογαριαςμό θα επιςυνϊπτονται επύςησ όλα τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ κατϊ το ϊρθρο 152 του Ν. 
4412/2016, καθώσ και τα δικαιολογητικϊ των κρατόςεων, φορολογικόσ ενημερότητασ κ.λ.π., που 
απαιτούνται κατϊ τουσ όρουσ τησ παρούςασ Ε..Τ. και του Ν. 4412/2016. Αν ςυντρϋχουν περιπτώςεισ 
επιβολόσ ποινικόσ ρότρασ, προςτύμων κ.λ.π., κατϊ τουσ όρουσ αυτόσ τησ Ε..Τ. και των λοιπών όρων 
δημοπρϊτηςησ, αυτϋσ θα απομειώνουν το πιςτοποιούμενο ποςό. 
 
Πριν από κϊθε προώθηςη λογαριαςμού για πληρωμό από τον υπόλογο του ϋργου θα προςκομύζονται από 
τον Ανϊδοχο, πϋρα από τα λοιπϊ δικαιολογητικϊ, και τα παραςτατικϊ καταβολόσ των απαιτούμενων 
κρατόςεων. 

10.3 Γενικϊ ϋξοδα και όφελοσ Αναδόχου – Επιβαρύνςεισ 

Σο ποςοςτό για γενικϊ και επιςφαλό ϋξοδα, όφελοσ εργολϊβου κ.λ.π. εύναι δϋκα οκτώ ςτα εκατό (18%) τησ 
αξύασ των εργαςιών, που υπολογύζεται με βϊςη τισ τιμϋσ του υμβατικού Σιμολογύου και των τυχόν Νϋων 
Σιμών Μονϊδασ. 
 
Κϊθε τιμό μονϊδασ του τιμολογύου προςφορϊσ περιλαμβϊνει όλεσ τισ κϊθε εύδουσ επιβαρύνςεισ ςτα υλικϊ 
που αναφϋρονται ςτουσ Γενικούσ Όρουσ του Σιμολογύου. 
 
Ο Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.) επύ των τιμολογύων ειςπρϊξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον Κ.τ.Ε. 

10.4 Σιμϋσ μονϊδασ νϋων εργαςιών 

Εϊν παραςτεύ η ανϊγκη ςύνταξησ νϋων τιμών μονϊδασ αυτό θα γύνει ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ. 
 
Για τισ νϋεσ τιμϋσ θα εφαρμοςτούν τα νϋα τιμολόγια του Τπουργεύου Τποδομών και Μεταφορών (ΥΕΚ 
1746/Β΄/19-05-2017 «Κανονιςμόσ περιγραφικών τιμολογύων εργαςιών για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων»), 
όπωσ εφαρμόζονται από τισ Αναθϋτουςεσ Αρχϋσ κατϊ τη διαδικαςύα ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων 
ϋργων ςύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) καθώσ και τησ ςυμπληρωματικόσ απόφαςησ 
εφαρμογόσ τουσ (ΥΕΚ1994/Β΄/9-6-2017 «Σροποπούηςη απόφαςησ ‘Κανονιςμόσ περιγραφικών τιμολογύων 
εργαςιών για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων’). 
 
Εφόςον απαιτηθούν βαςικϋσ τιμϋσ ημερομιςθύων, υλικών και μιςθώματα μηχανημϊτων, ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 156 του Ν. 4412/2016, θα ληφθούν από το Πρακτικό τησ Επιτροπόσ Διαπιςτώςεων Σιμών 
Δημοςύων Ϊργων που προβλϋπεται από το ϊρθρο 5 τησ απόφαςησ ΕΔ2α/01/35/Υ.2.5/26-4-82 των 
Τπουργών Προεδρύασ τησ Κυβϋρνηςησ και Δημοςύων Ϊργων (ΥΕΚ 218/τΒ/1982). 

10.5 Αναθεώρηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ των ϋργων 

Για την αναθεώρηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ των ϋργων ιςχύουν οι διατϊξεισ που καθορύζονται από το ϊρθρο 
153 του Ν. 4412/2016. 
 
ε κϊθε Λογαριαςμό, για τον προςδιοριςμό τησ αναθεώρηςησ θα υποβϊλλεται Πύνακασ κατανομόσ 
εργαςιών. 
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10.6 Απολογιςτικϋσ εργαςύεσ 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να δώςει ειδικό εντολό ςτον Ανϊδοχο να εκτελϋςει απολογιςτικϋσ εργαςύεσ, 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 154 του Ν. 4412/2016, τισ οπούεσ ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να εκτελϋςει. 
 
Ο χρόνοσ ςυντόρηςησ των απολογιςτικών εργαςιών του ϋργου θα εύναι ο ύδιοσ με τον χρόνο ςυντόρηςησ 
των λοιπών εργαςιών του ϋργου. 

10.7 Σροποπούηςη του προώπολογιςμού 

Για την τροποπούηςη των ποςοτότων εργαςιών που προβλϋπονται ςτον προώπολογιςμό του ϋργου, ό την 
προςθόκη νϋων εργαςιών, ιςχύουν τα οριζόμενα ςτον Ν. 4412/2016, ϊρθρο 156. 
 

ΑΡΘΡΟ 11: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΤ – ΜΗΣΡΨΟ ΕΡΓΟΤ – ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

11.1 Ημερολόγιο ϋργου 

Ο Ανϊδοχοσ θα τηρεύ καθημερινϊ ημερολόγιο ϋργου ςύμφωνα με το ϊρθρο 146 του Ν. 4412/2016 και θα 
ϋχει ϋνα αντύγραφο των καταςκευαςτικών ςχεδύων ςτο Γραφεύο του Εργοταξύου. 
 
Κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου θα καταρτιςθούν με μϋριμνα, δαπϊνη και ευθύνη του Αναδόχου, 
βιβλιοδετημϋνα τεύχη με διπλότυπεσ αριθμημϋνεσ ςελύδεσ, για την τόρηςη ημερολογύων του ϋργου και 
βιβλύου καταμϋτρηςησ αφανών εργαςιών. 

11.2 τατιςτικϊ ςτοιχεύα 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται ςτη λόψη, εκτύπωςη και παρϊδοςη ενόσ αντιτύπου και του αρνητικού, ό 
εναλλακτικϊ ςε ψηφιακό μορφό, ςειρϊσ εγχρώμων φωτογραφιών των διαφόρων φϊςεων του ϋργου. Οι 
φωτογραφύεσ θα φϋρουν ημερομηνύα λόψησ και θα εύναι ταξινομημϋνεσ θεματικϊ ςε καλαύςθητα ϊλμπουμ 
με αναγραφό ςε υπότιτλο του αντικειμϋνου τουσ. 

11.3 Μητρώο Ϊργου 

Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει: 
-  να καταρτύςει και να υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα, μαζύ με την Σελικό Επιμϋτρηςη, Μητρώο του Ϊργου που 
θα περιλαμβϊνει όςα αναφϋρονται ςτο ΥΕΚ-1956 Β\07-06-2017 (Απόφαςη Αριθμ. ΔΝγ/οικ. 38108 /ΥΝ 
4661: Περιεχόμενο του Μητρώου του Ϊργου) 
- να τηρεύ ςχολαςτικϊ λεύκωμα ϋγχρωμων φωτογραφιών των διϊφορων καταςκευαςτικών ςταδύων, 
ιδιαύτερα όταν πρόκειται για αφανεύσ εργαςύεσ με ημερομηνύεσ και ερμηνευτικϋσ λεζϊντεσ ανϊ 
φωτογραφύα. 
- να τηρεύ πλόρεσ μητρώο με τα τελικϊ καταςκευαςτικϊ ςχεδύα (ανεξϊρτητα αν αυτϊ εύναι ύδια με εκεύνα 
τησ εγκεκριμϋνησ μελϋτησ ό τροποποιημϋνα ςε οποιοδόποτε βαθμό, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των 
διαφόρων εγκαταςτϊςεων, δηλαδό ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών κλπ). 
 
Σο “Μητρώο Ϊργου” αποτελεύ υποχρεωτικό ςτοιχεύο για την προςωρινό και οριςτικό παραλαβό και η 
ύπαρξη του μνημονεύεται ςτα ςχετικϊ Πρωτόκολλα. 
 
11.4 Οι δαπϊνεσ για την τόρηςη και παραγωγό όλων των παραπϊνω ςτοιχεύων του παρόντοσ ϊρθρου 
θεωρούνται ότι περιλαμβϊνονται ανηγμϋνεσ ςτισ τιμϋσ προςφορϊσ του Αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΥΑΛΙΕΙ 

12.1 Γενικού όροι 

Κατϊ τη ςύναψη των αςφαλύςεων του ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να λαμβϊνει υπόψη του και να ςυμμορφώνεται 
με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ Νομοθεςύασ, όπωσ ιςχύει κατϊ την ημϋρα ςύναψησ των αςφαλιςτικών 
ςυμβϊςεων. 
 
Ομούωσ οφεύλει να ϋχει υπόψη του την περύ αςφαλύςεων Νομοθεςύα τησ Ε.Ε. και να ςυμμορφώνεται προσ 
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τισ διατϊξεισ των Κοινοτικών Οδηγιών. 
 
Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να ςυμμορφώνεται με τουσ όρουσ των αςφαλιςτηρύων. 
 
Ψσ αςφϊλιςη θεωρεύται η πρωταςφϊλιςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 102 του Ν.Δ. 400/1970. Οι 
ανταςφαλύςεισ δεν υπόκεινται ςτισ ρυθμύςεισ  του Ν.Δ. 400/1970  και ςυνεπώσ δεν γύνονται δεκτϋσ ωσ 
αςφαλιςτόρια του Ϊργου. 
 
Κϊθε αςφϊλιςη, τησ οπούασ το αςφαλιςτόριο εκδύδεται ςτην Ελλϊδα, ό ςτην αλλοδαπό, θα 
προςυνυπογρϊφεται από τον αντιπρόςωπο ςτην Ελλϊδα τησ εκδότριασ και διϋπεται από το Ν.Δ. 400/1970, 
όπωσ τροποποιόθηκε με το Π.Δ. 118/1985. 
 
Οι παρεχόμενεσ αςφαλύςεισ δεν απαλλϊςςουν ούτε περιορύζουν κατϊ οποιοδόποτε τρόπο τισ υποχρεώςεισ 
και τισ ευθύνεσ του Ανϊδοχου που απορρϋουν από τη ςύμβαςη του Ϊργου, ιδιαύτερα ςε ότι αφορϊ τισ 
προβλεπόμενεσ από τισ ςχετικϋσ αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ εξαιρϋςεισ, εκπτώςεισ, προνόμια, περιοριςμούσ 
κ.λ.π., και ο ανϊδοχοσ παραμϋνει αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για την αποκατϊςταςη ζημιών ςε πρόςωπα 
ό/και πρϊγματα και πϋραν από τα ποςϊ κϊλυψησ των πιο πϊνω αςφαλιςτηρύων. 
 
Όλεσ οι αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ: 
 
- θα ϋχουν καταρτιςθεύ εγγρϊφωσ 
 
- θα περιλαμβϊνουν όρουσ οι οπούοι θα ικανοποιούν πλόρωσ τουσ όρουσ του παρόντοσ ϊρθρου και 
τησ υπολούπου Ε..Τ. και 
 
- θα τυγχϊνουν τησ εγκρύςεωσ του Κ.τ.Ε. 
 
Η ϋγκριςη του Κ.τ.Ε ϋχει την ϋννοια του ελϋγχου και τησ εκ μϋρουσ του αποδοχόσ ότι οι όροι των 
αςφαλιςτικών ςυμβϊςεων ανταποκρύνονται με επϊρκεια ςτουσ όρουσ του παρόντοσ ϊρθρου και των 
λοιπών όρων τησ Ε..Τ. 
 
Η εκ μϋρουσ του Αναδόχου καταβολό του πρώτου αςφαλύςτρου που αποτελεύ αςφαλιςτικό βϊροσ και που 
εύναι απαραύτητη για την ϋναρξη των εννόμων αποτελεςμϊτων τησ αςφαλύςεωσ, θα γύνεται με την ϋναρξη 
ιςχύοσ τησ αςφαλιςτικόσ περιόδου. 
 
Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει, με μϋριμνα και δαπϊνη του, να ςυνϊψει αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ που να καλύπτουν 
κατ' ελϊχιςτον τισ αςφαλύςεισ (πρόςωπα και αντικεύμενα αςφϊλιςησ) που αναφϋρονται ςτο παρόν ϊρθρο. 
 
Οι γενικού όροι αςφαλύςεωσ και οι εξαιρϋςεισ που θεςπύζουν δεν θύγουν την, από τον Νόμο 489/76 και το 
Π.Δ. 237/86, ευθύνη των αςφαλιςτών ϋναντι τρύτων, η οπούα παραμϋνει αλώβητη από τουσ όρουσ του 
αςφαλιςτηρύου ςυμβολαύου. 
 
Οι αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραςτηριότητα, ςε χώρεσ μϋλη τησ 
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ και του Ε.Ο.Φ., θα εύναι φερϋγγυεσ ςτο μϋτρο των υποχρεώςεων που αναλαμβϊνουν 
για το παρόν ϋργο και θα μπορούν να αςφαλύζουν παρεμφερό ϋργα χωρύσ να παραβιϊζονται οι όροι των 
Σευχών Δημοπρϊτηςησ και η Ελληνικό Νομοθεςύα. 
 
Όλεσ οι αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ θα ςυνϊπτονται ςε Ευρώ. 
 
(1) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να θϋτει ςτη διϊθεςη των αςφαλιςτών κϊθε ςτοιχεύο από την Προςφορϊ 
που υπϋβαλε ωσ διαγωνιζόμενοσ και κϊθε αντύςτοιχο ςτοιχεύο που ϋχει θϋςει ο Κ.τ.Ε. υπόψη των 
διαγωνιζόμενων, όπωσ επύςησ και τισ εν ςυνεχεύα ϋρευνεσ και μελϋτεσ που εκτϋλεςε/ ςυνϋταξε ωσ 
ανϊδοχοσ. Επύςησ, υποχρεούται να επιτρϋπει την προςπϋλαςη των εργοταξύων του, αποθηκών του κ.λ.π. 
από τουσ εκπροςώπουσ των αςφαλιςτών, αν του το ζητούν. 
 
Επιςημαύνεται ακόμη ότι για κϊθε πρόκληςη φθορϊσ ό βλϊβησ που θα ςυμβεύ ςτο ϋργο από οποιαδόποτε 
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αιτύα ακόμη και από ανωτϋρα βύα ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ενημερώνει τόςο τον Κ.τ.Ε όςο και τουσ 
αςφαλιςτϋσ του. 
 
(2) Ο Κ.τ.Ε ϋχει το δικαύωμα 
 
- να επικοινωνεύ απ' ευθεύασ με τουσ αςφαλιςτϋσ 
 
- να παρϋχει ςτουσ αςφαλιςτϋσ ςτοιχεύα που ϋχει υποβϊλει ο Ανϊδοχοσ 
 
- να παρϋχει ςτουσ αςφαλιςτϋσ ςτοιχεύα δικών του παρατηρόςεων και ελϋγχων 
 
Η υπό του Κ.τ.Ε ϊςκηςη του δικαιώματοσ τούτου δεν ςυνεπϊγεται δικαύωμα του Αναδόχου για 
οποιαςδόποτε φύςησ αποζημιώςεισ. 
 
(3) Κατϊ την υποβολό του Αςφαλιςτηρύου ςυμβολαύου οι Αςφαλιςτικϋσ Εταιρεύεσ θα πρϋπει να 
ςυνυποβϊλλουν και δόλωςη, ςτην οπούα να αναφϋρουν ότι ϋλαβαν γνώςη του παρόντοσ ϊρθρου τησ Ε..Τ. 
«περύ Αςφαλύςεων» και ότι με το αςφαλιςτόριο καλύπτονται πλόρωσ και χωρύσ καμιϊ εξαύρεςη όλοι οι όροι 
και απαιτόςεισ που αναφϋρονται ςτο παρόν ϊρθρο τησ Ε..Τ. Διαφορετικϊ, η Τπηρεςύα, χωρύσ 
προειδοπούηςη, μπορεύ να ςυνϊψει το υπόψη αςφαλιςτόριο με αςφαλιςτικό εταιρύα τησ προτύμηςόσ τησ 
ςτο όνομα, για λογαριαςμό και με δαπϊνεσ του Αναδόχου. την περύπτωςη αυτό θα ενεργεύ με ανϋκκλητη 
εντολό και για λογαριαςμό του ςαν πληρεξούςιοσ. 
 
Εφιςτϊται η προςοχό του Αναδόχου ςτα παρακϊτω: 
 
(1) Οι αλλοδαπϋσ και ςυνεπώσ και οι ελληνικϋσ αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ υπόκεινται υποχρεωτικϊ 
ςτην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαςτηρύων και κϊθε αςφαλιςτόριο που ϋρχεται ςε αντύθετη προσ τον 
κανόνα δημοςύασ τϊξεωσ του ϊρθρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 εύναι ϊκυρο. 
 
(2) Αντύγραφα αςφαλιςτηρύων ςυμβολαύων δεν θα γύνονται δεκτϊ παρϊ μόνο εϊν ϋχουν επικυρωθεύ 
από φορϋα αρμόδιο για την ϋκδοςη κυρωμϋνων αντιγρϊφων. 
 
(3) Η αποζημύωςη τησ αςφαλιςτικόσ εταιρύασ κρύνεται από το δύκαιο του τόπου ςύνταξησ και 
εκτϋλεςησ τησ αςφαλιςτικόσ ςύμβαςησ, αδιϊφορο εϊν αυτό παραπϋμπει ςε ξϋνουσ κανόνεσ. Σο ύδιο ιςχύει 
για την θεμελύωςη τησ αντικειμενικόσ ευθύνησ, η οπούα κρύνεται από το δύκαιο του τόπου. 

12.2 Ειδικϋσ ρότρεσ για τισ περιπτώςεισ μη ςυμμόρφωςησ του Αναδόχου με τισ υποχρεώςεισ 
του 

Αν απαιτεύται αλλαγό αςφαλιςτικόσ εταιρεύασ, ό τροποπούηςη των όρων τησ αςφαλιςτικόσ ςύμβαςησ, ό 
αμφότερα, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ςυμμορφώνεται εντόσ μηνόσ από τη ςχετικό ειδοπούηςη. 
 
ε περύπτωςη που Ανϊδοχοσ παραλεύψει, ό αμελόςει να ςυμμορφωθεύ με τισ αςφαλιςτικϋσ του 
υποχρεώςεισ, ό οι αςφαλύςεισ που ςυνομολογόςει κριθούν από τον Κ.τ.Ε ςαν μη ςυμβατϋσ με τισ 
αντύςτοιχεσ ςυμβατικϋσ απαιτόςεισ, ο Κ.τ.Ε δικαιούται να ςυνϊψει ςτο όνομα και με δαπϊνεσ του Αναδόχου 
την(τισ) αντύςτοιχη(εσ) αςφαλιςτικό(ϋσ) ςύμβαςη(εισ), ςτην περύπτωςη αυτό θα ενεργεύ με ανϋκκλητη 
εντολό και για λογαριαςμό του ςαν πληρεξούςιοσ. Σα αςφϊλιςτρα και οι ςχετικϋσ δαπϊνεσ ςύναψησ 
τησ(των) ςύμβαςησ(εων) θα καταβληθούν από τον Ανϊδοχο εντόσ 15 ημερολογιακών ημερών από τησ 
ςχετικόσ ειδοπούηςησ. ε περύπτωςη μη εμπρόθεςμησ καταβολόσ, θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο 
υπερημερύασ. ε περύπτωςη που παρϋλθει τρύμηνο χωρύσ η καταβολό να ϋχει ςυντελεςθεύ, ο Κ.τ.Ε ϋχει το 
δικαύωμα: 
 
- να ςυμψηφύςει το ςχετικό ποςό (με τουσ τόκουσ υπερημερύασ) με επόμενη πληρωμό προσ τον 
Ανϊδοχο, αν υπϊρχει. 
 
- ό να εκπϋςει το ςχετικό ποςό (με τουσ τόκουσ υπερημερύασ) από τισ οποιαςδόποτε φύςησ 
εγγυόςεισ που ϋχει ςτα χϋρια του. 
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- ό να αναζητόςει  το οφειλόμενο ποςό (με τουσ τόκουσ  υπερημερύασ) με  τισ νόμιμεσ διαδικαςύεσ  
εύςπραξησ οφειλόσ προσ το Δημόςιο. 
 
Οι τόκοι υπερημερύασ θα υπολογύζονται: 
 
- για τα αςφϊλιςτρα, από την ημερομηνύα καταβολόσ τουσ και 
 
- για τα λοιπϊ ϋξοδα από την ημερομηνύα κοινοπούηςησ προσ τον Ανϊδοχο των οφειλόμενων ποςών. 
 
ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ αμελεύ, ό δυςτροπεύ να καταβϊλει ςτουσ αςφαλιςτϋσ το οφειλόμενο ποςό 
των αςφαλύςτρων, ο Κ.τ.Ε, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωςη των αςφαλιςτηρύων, δικαιούται να 
καταβϊλει τα αςφϊλιςτρα ςτουσ αςφαλιςτϋσ, με χρϋωςη και για λογαριαςμό του Αναδόχου, μετϊ την 
προηγούμενη ειδοπούηςη του. 
 
ε τϋτοια περύπτωςη, η εκ μϋρουσ του Κ.τ.Ε εύςπραξη των ποςών των αςφαλύςτρων που κατϋβαλε, 
προςαυξημϋνων με τουσ τόκουσ υπερημερύασ, θα γύνεται ςύμφωνα με την παρ. 15.2.1. Οι τόκοι υπερημερύασ 
θα προςμετρούνται από την ημερομηνύα καταβολόσ των αςφαλύςτρων. 
 
Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταβϊλει ςτον (ςτουσ) δικαιούχο(ουσ) κϊθε ποςό που δεν μπορεύ να 
ειςπραχθεύ από τουσ αςφαλιςτϋσ λόγω εξαιρϋςεων, απαλλαγών κ.λ.π., ςύμφωνα με τουσ όρουσ των 
αςφαλιςτηρύων. 
 
ε περύπτωςη δυςτροπύασ του Αναδόχου, ο Κ.τ.Ε ϋχει το δικαύωμα: 
 
- να παρακρατεύ το αντύςτοιχο ποςό από την επόμενη καταβολό προσ τον Ανϊδοχο 
 
- ό να εκπύπτει από τισ εγγυόςεισ που ϋχει ςτα χϋρια του. 
 
ε περύπτωςη που η αςφαλιςτικό εταιρύα με την οπούα ο Ανϊδοχοσ ςυνόψε αςφαλιςτικό ςύμβαςη, 
παραλεύψει, ό αρνηθεύ να εξοφλόςει (μερικϊ ό ολικϊ) οποιαδόποτε ζημύα κ.λ.π., για οποιοδόποτε λόγο ό 
αιτύα, ο Ανϊδοχοσ ϋχει την αποκλειςτικό ευθύνη για την αποκατϊςταςη τησ μη εξοφλημϋνησ ζημιϊσ, ό 
βλϊβησ, ό καταβολόσ αποζημύωςησ κ.λ.π., ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ ύμβαςησ. Ο Κ.τ.Ε, ςε περύπτωςη 
δυςτροπύασ του Αναδόχου, θα υπολογύςει το αντύςτοιχο ποςό και θα το ςυμψηφύςει με την προσ τον 
Ανϊδοχο προςεχό πληρωμό του. Εϊν δεν προβλϋπεται προςεχόσ πληρωμό, ο Κ.τ.Ε θα το εκπϋςει από τισ 
οποιαςδόποτε φύςησ εγγυόςεισ που ϋχει ςτα χϋρια του. 
 
ε περύπτωςη ολικόσ ό μερικόσ διακοπόσ των εργαςιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, το Ϊργο, ςε 
οποιαδόποτε φϊςη και αν βρύςκεται, θα αςφαλιςθεύ ϋναντι όλων των ενδεχομϋνων κινδύνων από τον Κ.τ.Ε 
και τα ϋξοδα τησ αςφϊλιςησ αυτόσ θα βαρύνουν τον Ανϊδοχο. 

12.3 Διαδικαςύα ελϋγχου από τον Κ.τ.Ε τησ επϊρκειασ των αςφαλιςτικών ςυμβϊςεων με 
αςφαλιςτικό περύοδο εκκινούςα από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 

Ο ϋλεγχοσ από τον Κ.τ.Ε. των αςφαλιςτικών ςυμβϊςεων των οπούων η αςφαλιςτικό περύοδοσ αρχύζει από 
την υπογραφό τησ ύμβαςησ ανϊθεςησ θα γύνει πριν από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 
 
την κατηγορύα αυτό υπϊγονται οι αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ των παρακϊτω παραγρϊφων Ο ϋλεγχοσ από 
τον Κ.τ.Ε θα αφορϊ: 
- την φερεγγυότητα των προτεινόμενων αςφαλιςτικών εταιριών 
 
- την ςυμβατότητα των όρων των αςφαλιςτικών ςυμβϊςεων προσ τισ απαιτόςεισ του παρόντοσ 
ϊρθρου και τουσ υπόλοιπουσ όρουσ τησ Ε..Τ. 
 
ε περύπτωςη αδυναμύασ του Αναδόχου να προςκομύςει αςφαλιςτικό ςύμβαςη που να καλύπτει όλεσ τισ 
απαιτόςεισ του παρόντοσ ϊρθρου τησ Ε..Τ πριν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ του ϋργου, θα πρϋπει να 
προςκομύςει πριν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαραιτότωσ "Βεβαύωςη Αςφϊλιςησ" (Cover Note), όπου 
να αναφϋρονται οι αςφαλιςτικϋσ καλύψεισ και τα όρια αποζημύωςησ που θα περιλαμβϊνει το 
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αςφαλιςτόριο ςυμβόλαιο. 
 
την περύπτωςη αυτό, το αςφαλιςτόριο ςυμβόλαιο πρϋπει να υποβληθεύ το αργότερο εντόσ δεκαπϋντε  
(15) ημερών από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 
 
Η μη ικανοπούηςη των παραπϊνω απαιτόςεων από τον Ανϊδοχο, ϋτςι ώςτε η αςφαλιςτικό ςύμβαςη να 
εύναι ςύμφωνη με τουσ όρουσ του παρόντοσ ϊρθρου και να γύνει δεκτό από τον Κ.τ.Ε, ςυνεπϊγεται αφ' ενόσ 
ανϋκκλητη ποινικό ρότρα τριών χιλιϊδων ΕΤΡΨ (3.000 €), αφ' ετϋρου τη διαδικαςύα ςύναψησ από τον Κ.τ.Ε 
ςτο όνομα, για λογαριαςμό και με δαπϊνεσ του Αναδόχου αςφαλιςτηρύου(ων) ςυμβολαύου(ων) που να 
καλύπτει(ουν) τισ ςυμβατικϋσ απαιτόςεισ, πληρωμό αςφαλύςτρων, κ.λ.π., όπωσ αναλυτικότερα αναφϋρεται 
παραπϊνω. 

12.4 Αςφϊλιςη του προςωπικού του ϋργου 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ϋχει αςφαλιςμϋνο ςτο ΙΚΑ και ςτα λοιπϊ αςφαλιςτικϊ ταμεύα όλο το 
προςωπικό που απαςχολεύ ο ύδιοσ, ό οι υπεργολϊβοι του, ςύμφωνα με την (εκϊςτοτε) ιςχύουςα Νομοθεςύα 
(Διατϊξεισ περύ ΙΚΑ κ.λ.π.). 
 
Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να αςφαλύζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προςωπικό του ϋναντι 
ατυχημϊτων ςε αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ που λειτουργούν νόμιμα, εφόςον το προςωπικό αυτό δεν υπϊγεται 
ςε διατϊξεισ τησ ιςχύουςασ Νομοθεςύασ (περύ ΙΚΑ κ.λ.π.). 
 
Η υποχρϋωςη αυτό ιςχύει και για το πϊςησ φύςεωσ προςωπικό που απαςχολούν, με οποιαδόποτε ςχϋςη 
εργαςύασ, οι υπεργολϊβοι, προμηθευτϋσ, ςύμβουλοι και πϊςησ φύςεωσ ςυνεργϊτεσ του αναδόχου. 
 
Η υποχρϋωςη αυτό ιςχύει τόςο για το ημεδαπό όςο και το αλλοδαπό προςωπικό. 
 
Ο Κ.τ.Ε δικαιούται να ελϋγχει την τόρηςη των όρων ο δε Ανϊδοχοσ υποχρεούται να παρϋχει ςτον Κ.τ.Ε όλα 
τα ςχετικϊ ςτοιχεύα για την πραγματοπούηςη των ελϋγχων. 
 
Οι όροι των παραπϊνω παραγρϊφων ιςχύουν για όλη την διϊρκεια τησ ςύμβαςησ εκτϋλεςησ του ϋργου. 

12.5 Αςφϊλιςη του ϋργου «Κατϊ παντόσ κινδύνου» 

 

    Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να αςφαλύςει το ϋργο, τόςο κατϊ τη διϊρκεια τησ καταςκευόσ του, όςο και κατϊ 
τη διϊρκεια του χρόνου εγγύηςησ. Η αςφϊλιςη θα εύναι «κατϊ παντόσ κινδύνου» (contractor's all risk) 
και θα καλύπτει ενδεικτικϊ: υλικϋσ ζημιϋσ ςτο ϋργο από κϊθε αιτύα, ζημιϋσ ςτα μηχανόματα του ϋργου, 
ζημιϋσ ςε προώπϊρχουςα περιουςύα ό προςωρινϋσ εγκαταςτϊςεισ, αςτικό ευθύνη ϋναντι τρύτων, αςτικό 
ευθύνη ϋναντι του εργατοτεχνικού προςωπικού. Αςφαλιζόμενοι θα εύναι η Επύβλεψη που θα οριςθεύ από 
τον κύριο του ϋργου, το προςωπικό του αναδόχου και οι υπεργολϊβοι που θα ορύςει ο Ανϊδοχοσ. Ωλλοι 
κύνδυνοι που ενδιαφϋρουν εύναι αυτού που ςχετύζονται με ζημιϊ ό φυςικό απώλεια των περιουςιακών 
ςτοιχεύων (κτύρια, εξοπλιςμόσ γραφεύων, Η/Τ, τυχόν ειδικϊ μηχανόματα, οχόματα) και που μπορεύ να 
οφεύλονται ςε θεομηνύα, δολιοφθορϊ, φωτιϊ, κλοπό κλπ. 
Αντύγραφο του αςφαλιςτηρύου ςυμβολαύου θα κατατεθεύ ςτην υπηρεςύα. 
 

 

12.5.1 Αςφϊλιςη ϋναντι υλικών ζημιών 

(1) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να αςφαλύςει πλόρωσ "κατϊ παντόσ κινδύνου"(contractor's all risk) και 
ςύμφωνα με τουσ όρουσ των Σευχών Δημοπρϊτηςησ του ϋργου, την Ελληνικό και Κοινοτικό Νομοθεςύα, τη 
ςυνολικό αξύα του υπό καταςκευό ϋργου, όπωσ αυτό θα ϋχει προςδιοριςθεύ ςτο τεύχοσ τησ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΥΟΡΑ του. Η υποχρϋωςη αυτό ιςχύει και για τισ τυχόν περαιτϋρω αναπροςαρμογϋσ του αρχικού 
ςυμβατικού ποςού. 
 
(2) Η αςφαλιςτικό κϊλυψη θα παρϋχεται ϋναντι οποιαςδόποτε  απώλειασ, ζημύασ, ό καταςτροφόσ, 
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μερικόσ ό ολικόσ, που οφεύλεται ό προκαλεύται από οποιοδόποτε λόγο ό αιτύα, όπωσ απεργύεσ, κοινωνικϋσ 
ταραχϋσ, τρομοκρατικϋσ ενϋργειεσ, δολιοφθορϋσ, κακοτεχνύεσ, λανθαςμϋνη μελϋτη ό /και καταςκευό, 
ελαττωματικϊ υλικϊ (manufacturer’s risk), τυχαύα περιςτατικϊ (φωτιϊ, ανθρώπινο λϊθοσ κ.λ.π.). 
 
Επύςησ, η αςφαλιςτικό κϊλυψη θα παρϋχεται για: 
 
-Βλϊβεσ/καταςτροφϋσ που προϋρχονται από δυςμενεύσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ ϋςτω και εξαιρετικϊ ςπϊνιασ 
εμφϊνιςησ. 
 
-Βλϊβεσ/καταςτροφϋσ από ςειςμούσ και ϊλλα ςυναφό με το Ϊργο ατυχόματα και ζημιογόνα ςυμβϊντα. 
 
Ομούωσ θα παρϋχεται αςφαλιςτικό κϊλυψη για τα Πϊςησ Υύςεωσ Τλικϊ από τη παραλαβό τουσ μϋχρι την 
ενςωμϊτωςη τουσ ςτο Ϊργο. 
 
(3) Σο αςφαλιςτόριο θα καλύπτει και την περύοδο υποχρεωτικόσ υντόρηςησ του Ϊργου. Η διϊρκεια 
τησ αςφϊλιςησ αρχύζει με την υπογραφό τησ ύμβαςησ και λόγει με την Οριςτικό Παραλαβό του Ϊργου 
 
(4) Η αςφαλιςτικό κϊλυψη εύναι αποδεκτό να μη περιλαμβϊνει ζημιϋσ (οι οπούεσ εξαιρούνται διεθνώσ) 
προκαλούμενεσ από τισ ακόλουθεσ – και μόνο αυτϋσ – αιτύεσ. 
 
α. ανταρτικό δρϊςη, πόλεμο, ειςβολό εχθρικόσ δύναμησ ςτη χώρα, εμφύλιο πόλεμο, ςταςύαςη ό κατϊλυςη 
τησ ςυνταγματικόσ τϊξησ τησ χώρασ 
 
β. ιονιςμό, ακτινοβολύα ό μόλυνςη ραδιενϋργειασ από πυρηνικό καύςιμο ό κατϊλοιπα από καύςη 
πυρηνικού καυςύμου 
 
γ. ωςτικϊ κύματα προκληθϋντα από αεροπλϊνο ό ϊλλα ιπτϊμενα αντικεύμενα κινούμενα με ταχύτητα ύςη 
προσ την ταχύτητα του όχου, ό με υποηχητικό ταχύτητα 
 
δ. πρόςτιμα ό / και ποινικϋσ ρότρεσ. 
 
(5) την αςφαλιςτικό ςύμβαςη θα περιλαμβϊνεται όροσ ότι οι αςφαλιςτϋσ παραιτούνται του 
δικαιώματοσ τησ υπαςφϊλιςησ. 
 
(6) Με το ύδιο αςφαλιςτόριο θα καλύπτονται "κατϊ παντόσ κινδύνου" και οι μόνιμεσ ό/και προςωρινϋσ 
εργοταξιακϋσ εγκαταςτϊςεισ και η τυχόν "παρακεύμενη περιουςύα" καθώσ επύςησ και ο πϊςησ φύςεωσ 
εξοπλιςμόσ ςτην περιοχό του Ϊργου, που θα χρηςιμοποιηθεύ για το Ϊργο, ςύμφωνα με ςχετικό περιγραφό 
τουσ από τον Ανϊδοχο. 

12.5.2 Αντικεύμενο Αςφϊλιςησ 

Με την αςφϊλιςη αυτό θα καλύπτεται η "ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ" του Αναδόχου ϋναντι Σρύτων και οι 
αςφαλιςτϋσ θα υποχρεούνται να καταβϊλουν αποζημιώςεισ ςε Σρύτουσ για ςωματικϋσ βλϊβεσ ό θϊνατο, 
ψυχικό οδύνη ό ηθικό βλϊβη και για υλικϋσ ζημιϋσ ςε πρϊγματα, ακύνητα ό κινητϊ ό και ζώα, που 
προξενούνται καθ' όλη τη διϊρκεια τησ Περιόδου Μελετών - Καταςκευών και Περιόδου υντόρηςησ 
εξαιτύασ των εργαςιών καταςκευόσ, ςυντόρηςησ, επιςκευόσ, αποκατϊςταςησ ζημιών του Ϊργου και 
διαφόρων ϊλλων ρυθμύςεων, οποτεδόποτε γύνονται αυτϋσ, και εφόςον εκτελούνται ςτα πλαύςια των 
ςυμβατικών υποχρεώςεων του Αναδόχου. Σο αντικεύμενο τησ αςφϊλιςησ περιλαμβϊνει και την αςτικό 
ευθύνη ϋναντι τρύτων για λόγουσ μη εφαρμογόσ των Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκληςησ υποβϊθμιςησ 
του Περιβϊλλοντοσ κατϊ την διϊρκεια τησ καταςκευόσ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.1650/86 για την 
προςταςύα του Περιβϊλλοντοσ. 
 
Θα καλύπτονται επύςησ και ζημιϋσ ςε όμορεσ ιδιοκτηςύεσ /εγκαταςτϊςεισ. 

12.5.3 Διϊρκεια τησ Αςφϊλιςησ 

Η ευθύνη των αςφαλιςτών αρχύζει με την υπογραφό τησ ύμβαςησ και λόγει με την Οριςτικό Παραλαβό 
του Ϊργου 
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12.5.4 Όρια Αποζημύωςησ 

Σα ελϊχιςτα όρια αποζημύωςησ για τα οπούα θα πραγματοποιεύται η αςφϊλιςη Αςτικόσ Ευθύνησ ϋναντι 
Σρύτων, κατϊ την περύοδο εκτϋλεςησ του Ϊργου, θα εύναι τα ακόλουθα: 
 
α. Για υλικϋσ ζημιϋσ (θετικϋσ ό αποθετικϋσ) ςε πρϊγματα Σρύτων ανεξϊρτητα από τον αριθμό των τυχόν 
ζημιωθϋντων Σρύτων:     100.000. €/περιςτατικό 
 
β.  Για ςωματικό βλϊβη ό Θϊνατο Σρύτων κατϊ ϊτομο: 150.000. €/περιςτατικό 
 
γ.  Για ςωματικό Βλϊβη ό θϊνατο Σρύτων μετϊ από ομαδικό ατύχημα, ανεξϊρτητα από τον αριθμό των 
παθόντων: 200.000 € /περιςτατικό 
 
δ. Σο αθροιςτικό ανώτατο όριο ευθύνησ Αςφαλιςτών ςε όλη τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ αςφαλιςτικόσ κϊλυψησ 
ϋναντι Σρύτων, κατϊ την περύοδο εκτϋλεςησ του Ϊργου θα εύναι κατ' ελϊχιςτον: 400.000€ 
 
Ο Ανϊδοχοσ θα εύναι αςφαλιςμϋνοσ για την Αςτικό Ευθύνη ϋναντι Σρύτων και κατϊ την περύοδο 
υντόρηςησ του Ϊργου. Σο ανώτατο αθροιςτικό όριο ευθύνησ των Αςφαλιςτών θα ανϋρχεται ςτο 50% του 
αντύςτοιχου ποςού, το οπούο ιςχύει κατϊ την περύοδο εκτϋλεςησ του Ϊργου. 
 
Θα καλύπτεται επύςησ και η εργοδοτικό Αςτικό Ευθύνη του Αναδόχου για την περύπτωςη ατυχημϊτων ςτο 
εργατοτεχνικό προςωπικό που απαςχολεύται ςτο ϋργο. Σα όρια αποζημύωςησ δεν θα πρϋπει να εύναι 
μικρότερα από 100.000 € / ϊτομο, 150.000 € / ομαδικό ατύχημα και 300.000 € για όλη την περύοδο 
αςφϊλιςησ. 

12.6 Αςφϊλιςη αυτοκινότων 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ϋχει αςφαλιςμϋνα ςε αςφαλιςτικό εταιρεύα, ςύμφωνα με την ιςχύουςα 
Νομοθεςύα, τα αυτοκύνητα που προορύζονται για τισ ανϊγκεσ και την εξυπηρϋτηςη των Ερευνών, 
Καταςκευών και ςυντόρηςησ του Ϊργου, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ ςχετικϋσ διατϊξεισ. 
 
Τπεύθυνοσ για την τόρηςη των όρων και τη φύλαξη των ανωτϋρω Αςφαλιςτηρύων εύναι ο Ανϊδοχοσ, ο 
οπούοσ υποχρεούται να τα επιδεικνύει ςτην Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα για ϋλεγχο, όποτε του ζητηθεύ. 
 
Η ςύμβαςη αςφαλύςεωσ αςτικόσ ευθύνησ από οχόματα, υποχρεωτικώσ θα καταρτιςθεύ εγγρϊφωσ, χωρύσ 
τα μϋλη να μπορούν να ςυμφωνόςουν εγκύρωσ ϊλλη ρύθμιςη. 

12.7 Ειδικού όροι που πρϋπει να περιλαμβϊνονται ςτισ αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ του ϋργου. 

το ενιαύο αςφαλιςτόριο των καλύψεων θα περιλαμβϊνονται οπωςδόποτε οι ακόλουθοι ειδικού όροι: 
 
12.7.1 την ϋννοια τησ λϋξησ Αςφαλιζόμενοσ περιλαμβϊνεται ο Ανϊδοχοσ και το πϊςησ φύςεωσ 
προςωπικό που απαςχολεύται με οποιαδόποτε ςυμβατικό ςχϋςη εργαςύασ με αυτόν ςτα πλαύςια του 
ςυγκεκριμϋνου Ϊργου, καθώσ επύςησ και ο Κύριοσ του Ϊργου (Κ.τ.Ε), οι τυχόν Τπεργολϊβοι και οι 
Μελετητϋσ. 
 
12.7.2 Ο Κ.τ.Ε., οι εκπροςωπούςεσ Τπηρεςύεσ και το εν γϋνει προςωπικό τουσ, θεωρούνται Σρύτα 
πρόςωπα, ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ εξαιρϋςεισ τησ αςφαλιςτικόσ κϊλυψησ με την εφαρμογό του 
παραρτόματοσ " Διαςταυρούμενη ευθύνη αλλόλων" (cross liability), το οπούο καλύπτει την αςτικό ευθύνη 
των αςφαλιζόμενων φορϋων. 
 
12.7.3 Η αςφαλιςτικό εταιρύα θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδόποτε αγωγό εγεύρεται τυχόν κατϊ: 
 
- του Αναδόχου 
 
- και /ό των Μελετητών και υμβούλων του 
 
- και/ό του Κ.τ.Ε 
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- και/ό των Εκπροςωπουςών τον Κ.τ.Ε Τπηρεςιών και/ό των υμβούλων τουσ 
 
Και/ό μϋρουσ ό/και του ςυνόλου του προςωπικού των παραπϊνω με την αιτύαςη ευθύνησ τουσ ό 
ςυνυπευθυνότητασ τουσ ςτη βλϊβη ό ζημύα από πρϊξη ό παρϊλειψη των παραπϊνω προςώπων, οι οπούοι 
καλύπτονται από το αςφαλιςτόριο Αςτικόσ Ευθύνησ ϋναντι Σρύτων, θα καταβϊλει δε κϊθε ποςό για βλϊβη 
και/ό ζημύα που προκλόθηκε από πρϊξη ό παρϊλειψη αυτών. 
 
Ειδικότερα η αςφαλιςτικό εταιρεύα θα καταβϊλει κϊθε ποςό εγγύηςησ για ϊρςη τυχόν καταςχϋςεων κ.λ.π., 
που ςχετύζονται με την αςτικό ευθύνη μϋςα ςτα όρια των ποςών που αναφϋρονται εκϊςτοτε ωσ ανώτατα 
όρια ευθύνησ των αςφαλιςτών. 
 
12.7.4 ε περύπτωςη ολικόσ ό εκτεταμϋνησ μερικόσ καταςτροφόσ ό βλϊβησ του Ϊργου, προκειμϋνου η 
αςφαλιςτικό εταιρεύα να καταβϊλει ςτον Ανϊδοχο τη ςχετικό με τη ζημύα κ.λ.π., αποζημύωςη, πρϋπει να 
ϋχει λϊβει προηγουμϋνωσ την ϋγγραφη για το ςκοπό αυτό ςυγκατϊθεςη τησ Τπηρεςύασ. 
 
Εφόςον η Τπηρεςύα δεν παρϋχει ςτην αςφαλιςτικό εταιρεύα την εν λόγω ςυγκατϊθεςη, αυτόματα και 
χωρύσ ϊλλεσ διατυπώςεισ (ειδικϋσ, ό αλλού εύδουσ εντολό, ό εξουςιοδότηςη από τον Ανϊδοχο) η απαύτηςη 
του αναδόχου κατϊ τησ αςφαλιςτικόσ εταιρεύασ για την καταβολό τησ αποζημύωςησ εκχωρεύται ςτην 
Τπηρεςύα και η αςφαλιςτικό εταιρεύα αποδϋχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβϊλει τη ςχετικό 
αποζημύωςη ςτην Τπηρεςύα, μετϊ από αύτηςη τησ τελευταύασ για το ςκοπό αυτό. 
 
Η εκχώρηςη τησ απαύτηςησ αυτόσ του Αναδόχου ςτην Τπηρεςύα κατ’ ουδϋνα τρόπο τον απαλλϊςςει από 
τισ ευθύνεσ και υποχρεώςεισ του, που απορρϋουν από τη ύμβαςη. 
 
12.7.5 Η αςφαλιςτικό εταιρύα παραιτεύται κϊθε δικαιώματοσ ανταγωγόσ κατϊ τησ Τπηρεςύασ, των 
υμβούλων τησ, των ςυνεργατών τησ και των υπαλλόλων τουσ ςε περύπτωςη που η βλϊβη ό ζημύα 
οφεύλεται ςε πρϊξη ό παρϊλειψη, όχι ηθελημϋνη, των παραπϊνω προςώπων. 
 
12.7.6 Σο αςφαλιςτόριο δεν μπορεύ να ακυρωθεύ, τροποποιηθεύ, ό να λόξει χωρύσ την ϋγγραφη, με 
ςυςτημϋνη επιςτολό, πριν από εξόντα (60) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ, ςχετικό ειδοπούηςη τησ αςφαλιςτικόσ 
εταιρεύασ, τόςο προσ τον Ανϊδοχο, όςο' και προσ την Τπηρεςύα Επύβλεψησ. 
 
Με το ενιαύο αςφαλιςτόριο των καλύψεων τησ παραγρϊφου 15.5 θα καλύπτεται και η ευθύνη τησ 
Τπηρεςύασ και/ό των υμβούλων τησ και/ό του προςωπικού των, που απορρϋει από το ϊρθρο 922 του 
Αςτικού Κώδικα. 
 

ΑΡΘΡΟ 13: ΒΛΑΒΕ ΣΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΑΠΟΖΗΜΙΨΕΨΝ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 157 του Ν.4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και 
Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΨΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ - ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

14.1 Διεύθυνςη των ϋργων από τον Ανϊδοχο 

14.1.1 Κατϊ την υπογραφό τησ ύμβαςησ καταςκευόσ του ϋργου ο Ανϊδοχοσ θα δηλώςει ςτην Τπηρεςύα 
τον Αντύκλητό του και την διεύθυνςη των κεντρικών γραφεύων του. Θα δηλώςει επύςησ το βραδύτερο ςε 
τριϊντα (30) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από την υπογραφό τησ ύμβαςησ καταςκευόσ του ϋργου τον  
Προώςτϊμενο του εργοταξιακού γραφεύου ο οπούοσ: 
 
(α) θα εύναι ϋμπειροσ διπλωματούχοσ πολιτικόσ ό αγρονόμοσ τοπογρϊφοσ μηχανικόσ ΕΜΠ, ό ϊλλησ 
ιςότιμησ χολόσ, 5-ετούσ τουλϊχιςτον πεύρασ ςτην καταςκευό και διούκηςη αναλόγου φύςεωσ και 
μεγϋθουσ ϋργων, που θα διορύζεται από τον Ανϊδοχο ύςτερα από ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ. 
 
(β) θα εύναι πλόρουσ και αποκλειςτικόσ απαςχόληςησ για το υπόψη ϋργο και η απουςύα του από το 
εργοτϊξιο θα εύναι αιτιολογημϋνη και θα οφεύλεται μόνο ςε εκτόσ εργοταξύου απαςχόληςό του με θϋματα 
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που θα αφορούν αυςτηρϊ ςτο υπόψη ϋργο. Όταν απουςιϊζει ωσ ανωτϋρω, θα υπϊρχει ςτο εργοτϊξιο ο 
αντικαταςτϊτησ του, που θα εύναι μηχανικόσ από το υπόλοιπο προςωπικό. Για τον αντικαταςτϊτη θα 
πρϋπει επύςησ να υπϊρχει η ςύμφωνη γνώμη τησ Τπηρεςύασ. 
 
(γ) θα εύναι πλόρωσ εξουςιοδοτημϋνοσ με ςυμβολαιογραφικό πληρεξούςιο να εκπροςωπεύ τον Ανϊδοχο ςε 
όλα τα θϋματα του εργοταξύου, περιλαμβανομϋνησ τησ παραλαβόσ των εντολών, ειδοποιόςεων, οδηγιών ό 
παρατηρόςεων τησ Τπηρεςύασ επύ τόπου του ϋργου και τησ υπογραφόσ κϊθε εγγρϊφου και ςτοιχεύου, που 
η υπογραφό του προβλϋπεται επύ τόπου του ϋργου (παραλαβϋσ, επιμετρόςεισ, ημερολόγια κλπ). 
 
(δ) θα εύναι αρμόδιοσ για την ϋντεχνη, ϊρτια και αςφαλό εκτϋλεςη των εργαςιών και για την λόψη και 
εφαρμογό των απαιτούμενων μϋτρων προςταςύασ και αςφϊλειασ των εργαζομϋνων ςτο ϋργο, καθώσ και 
κϊθε τρύτου. 
 
14.1.2 Ο Προώςτϊμενοσ του εργοταξιακού γραφεύου πρϋπει να υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα υπεύθυνη δόλωςη, 
με την οπούα να αποδϋχεται το διοριςμό του και τισ ευθύνεσ του και ότι δεν απαςχολεύται αλλού ό κατϋχει 
ςε ϊλλη εταιρεύα ταυτόχρονα και αντύςτοιχη με το ϋργο υπευθυνότητα ό ϊλλη ϋμμιςθη θϋςη εργαςύασ. 
Ομούωσ και ο αναπληρωτόσ του. 
 
14.1.3 Για την ϋγκριςη του παραπϊνω προτεινόμενου Μηχανικού, ο Ανϊδοχοσ θα υποβϊλει ςτην 
Τπηρεςύα, πριν από την υπογραφό τησ ύμβαςησ, όλεσ τισ πληροφορύεσ, πιςτοποιητικϊ και λοιπϊ 
λεπτομερό ςτοιχεύα, που θα αφορούν τα προςόντα και την πεύρα του. Η Τπηρεςύα μπορεύ κατϊ την 
απόλυτη κρύςη τησ να μην δώςει την ϋγκριςό τησ για τον προτεινόμενο Μηχανικό, ςε περύπτωςη κατϊ την 
οπούα θεωρόςει ότι αυτόσ δεν ϋχει τα απαραύτητα προςόντα και πεύρα ό δεν εύναι κατϊλληλοσ για την 
παραπϊνω θϋςη. Ο προώςτϊμενοσ του εργοταξιακού γραφεύου οφεύλει να ομιλεύ, διαβϊζει και γρϊφει 
ϊριςτα την Ελληνικό γλώςςα. ε αντύθετη περύπτωςη θα υπϊρχει μόνιμα τεχνικόσ διερμηνϋασ. 
 
14.1.4 Η Τπηρεςύα δύναται, κατϊ την απόλυτη κρύςη τησ, να ανακαλϋςει την ϋγγραφη ϋγκριςό τησ για τον 
οριςμό οποιουδόποτε από τα παραπϊνω πρόςωπα, οπότε ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να το απομακρύνει και 
να το αντικαταςτόςει με ϊλλο, του οπούου ο διοριςμόσ θα υπόκειται επύςησ ςτην ϋγγραφη ϋγκριςη τησ 
Τπηρεςύασ. 
 
Επύςησ, η Τπηρεςύα μπορεύ να διατϊςςει την ςτελϋχωςη του εργοταξύου με πρόςθετο προςωπικό, όταν 
κατϊ την κρύςη τησ εύναι απαραύτητο. 
 
Ρητϊ καθορύζεται ότι ο διοριςμόσ των υπόψη προςώπων του Αναδόχου ςε καμιϊ περύπτωςη δεν 
απαλλϊςςει τον τελευταύο από τισ ευθύνεσ του και τισ υποχρεώςεισ του, ο δε Ανϊδοχοσ παραμϋνει πϊντοτε 
αποκλειςτικϊ και εξ ολοκλόρου υπεύθυνοσ απϋναντι ςτην Τπηρεςύα. 

14.2 Προςωπικό του Αναδόχου 

χετικϊ με την εκλογό του προςωπικού ο Ανϊδοχοσ, εκτόσ των υποχρεώςεων που καθορύζουν οι διατϊξεισ 
των ϊρθρων 136 και 138 του Ν. 4412/2016, εύναι, υποχρεωμϋνοσ να ςυμμορφωθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 
139 του Ν. 4412/2016, και προσ τα παρακϊτω: 
 
14.2.1 Ο Ανϊδοχοσ εκτόσ από τον διοριςμό του Προώςταμϋνου του Εργοταξιακού γραφεύου 
(εργοταξιϊρχησ) και του αντικαταςτϊτη του, υποχρεούται να ςτελεχώςει μονύμωσ το εργοτϊξιο με 
επιτελεύο από ειδικευμϋνο και ϋμπειρο προςωπικό αναγκαύο για την διεύθυνςη, παρακολούθηςη και 
εκτϋλεςη του ϋργου. 
 
14.2.3 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να διαθϋτει κατϊλληλο, ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ του ϋργου, προςωπικό 
(Διπλωματούχοι Μηχανικού, Σεχνολόγοι Μηχανικού και Εργοδηγού) που θα καλύπτει όλεσ τισ ανϊγκεσ του 
ϋργου. Σο προςωπικό αυτό θα βρύςκεται ςυνεχώσ επύ τόπου κατϊ την περύοδο των εργαςιών και θα εύναι 
πλόρουσ και αποκλειςτικόσ απαςχόληςησ ςτο ϋργο. 
 
14.2.4 Ο Προώςτϊμενοσ του Εργοταξιακού Γραφεύου θα υπογρϊφει το ημερολόγιο του ϋργου καθημερινϊ. 
 
14.4 Επύςησ, ο Ανϊδοχοσ θα διαθϋςει επιπλϋον ειδικούσ επιςτόμονεσ ςτη ςύνταξη των μελετών, 
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καταςκευαςτικών ςχεδύων κ.λ.π. Η διϊθεςό τουσ ςτα εργοταξιακϊ γραφεύα ό ςε ϊλλα γραφεύα του 
Αναδόχου θα γύνεται κατϊ περύπτωςη και για τα αναγκαύα κϊθε φορϊ χρονικϊ διαςτόματα. 
 
14.5 Ο Ανϊδοχοσ θα χρηςιμοποιόςει Ελληνικό ό αλλοδαπό προςωπικό ςύμφωνα με την ιςχύουςα 
Νομοθεςύα. Σο αλλοδαπό προςωπικό του Αναδόχου πρϋπει να εφοδιαςτεύ με ςχετικό ϊδεια παραμονόσ και 
εργαςύασ ςτην Ελλϊδα με μϋριμνα του Αναδόχου και ςύμφωνα με την ιςχύουςα εργατικό και λοιπό 
Νομοθεςύα. 
 
14.6 Σα βιογραφικϊ των ατόμων του προςωπικού του Αναδόχου θα υποβληθούν μαζύ με το 
οργανόγραμμα και θα παραμεύνουν μϋχρι τη λόξη τησ παρούςασ ςύμβαςησ. Η μη ςυμμόρφωςη του 
αναδόχου με το ελϊχιςτο οργανόγραμμα που επιβϊλλεται από την παρούςα Ε..Τ θα εύναι αιτύα τησ 
εφαρμογόσ του ϊρθρου 160 του Ν. 4412/2016. την περύπτωςη που διαπιςτωθεύ κακό ςυνεργαςύα ό 
ϋλλειψη προςόντων και υπηρεςιών με την Τπηρεςύα, αυτό δύναται να ζητόςει την ϊμεςη αντικατϊςταςη 
των με τον ύδιο τρόπο που ιςχύει για τον εργοταξιϊρχη και τον αντικαταςτϊτη αυτού. 
 

ΑΡΘΡΟ 15: – ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΥΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΨΝ 

15.1 Απαιτούμενα μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ ςτο εργοτϊξιο. 

Ο ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη για την τόρηςη των διατϊξεων τησ εργατικόσ νομοθεςύασ, των διατϊξεων 
και κανονιςμών για την πρόληψη ατυχημϊτων ςτο προςωπικό του, ό ςτο προςωπικό του φορϋα του 
ϋργου, ό ςε οποιονδόποτε τρύτο, ώςτε να εξαλεύφονται ό να ελαχιςτοποιούνται οι κύνδυνοι ατυχημϊτων ό 
επαγγελματικών αςθενειών κατϊ την φϊςη καταςκευόσ του ϋργου : ΠΔ 305/96* (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 
(αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 

15.2 τα πλαύςια τησ ευθύνησ του, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται : 

α. Να εκπονεύ κϊθε ςχετικό μελϋτη (μελϋτη προςωρινόσ ςόμανςησ ϋργων κλπ.) και να λαμβϊνει όλα τα 
ςχετικϊ μϋτρα Ν.4412/2016 (ϊρθ. 138 παρ.7). 
 
β. Να λαμβϊνει μϋτρα προςταςύασ ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα ςτο χϋδιο Αςφϊλειασ και Τγεύασ 
(ΑΤ), όπωσ αυτό ρυθμύζεται με τισ αποφϊςεισ του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-
5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιϊγραμμα των εργαςιών, καθώσ και τισ ενδεχόμενεσ 
τροποποιόςεισ ό ϊλλεσ αναγκαύεσ αναπροςαρμογϋσ των μελετών κατϊ τη φϊςη τησ μελϋτησ και τησ 
καταςκευόσ του ϋργου : Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7 και αρ.182 του Ν.3669/2008. 
 
γ. Να επιβλϋπει ανελλιπώσ την ορθό εφαρμογό των μϋτρων αςφϊλειασ και υγεύασ των εργαζομϋνων, να 
τουσ ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα τησ τόρηςησ των μϋτρων αυτών κατϊ την εργαςύα, να 
ζητϊ τη γνώμη τουσ και να διευκολύνει τη ςυμμετοχό τουσ ςε ζητόματα αςφϊλειασ και υγεύασ : ΠΔ 1073/81 
(αρ.111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 
 
Για την ςωςτό εφαρμογό τησ παρ. γ ςτουσ αλλοδαπούσ εργαζόμενουσ, εύναι αυτονόητο ότι η γνώςη από 
αυτούσ τησ ελληνικόσ γλώςςασ κρύνεται απαραύτητη ώςτε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα 
και τον τρόπο εφαρμογόσ των  μϋτρων αςφϊλειασ και  υγεύασ (εκτόσ ειδικών  περιπτώςεων όπου τμόμα ό 
όλο το ϋργο ϋχει αναλϊβει να καταςκευϊςει ξϋνη εξειδικευμϋνη εταιρεύα). 
 
* H ϋννοια του εργοταξύου ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 παρ.1 ςε ςυνδυαςμό με το παρϊρτημα Ι του ϊρθρου 12 του 
ΠΔ 305/96. 
 
** O Ν.3850/10 Κύρωςη του Κώδικα νόμων για την υγεύα και την αςφϊλεια των εργαζομϋνων ϊρ. δεύτερο, 
καταργεύ διατϊξεισ που ρυθμύζονται από αυτόν όπωσ διατϊξεισ των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, 
κλπ. 
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15.3 ύμφωνα με τα προαναφερόμενα τησ παρ. 2, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ τα 
ακόλουθα : 

15.3.1 Εκ των προτϋρων γνωςτοπούηςη - χϋδιο Αςφϊλειασ Τγεύασ ( ΑΤ ) - Υϊκελοσ Αςφϊλειασ 
Τγεύασ (ΥΑΤ) και ςυγκεκριμϋνα : 

α. Να διαβιβϊςει ςτην αρμόδια επιθεώρηςη εργαςύασ πριν από την ϋναρξη των εργαςιών, την εκ των 
προτϋρων γνωςτοπούηςη, προκειμϋνου για εργοτϊξιο με προβλεπόμενη διϊρκεια εργαςιών που θα 
υπερβαύνει τισ 30 εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ςτο οπούο θα αςχολούνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 
εργαζόμενοι ό ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςύασ θα υπερβαύνει τα 500 ημερομύςθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 
12 και 13). Η γνωςτοπούηςη καταρτύζεται ςύμφωνα με το παρϊρτημα ΙΙΙ του ϊρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
 
β. Να ακολουθόςει τισ υποδεύξεισ / προβλϋψεισ των ΑΤ-ΥΑΤ τα οπούα αποτελούν τμόμα τησ τεχνικόσ 
μελϋτησ του ϋργου (οριςτικόσ ό εφαρμογόσ) ςύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ. 3 παρ. 8) και την ΤΑ 
ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ η οπούα ενςωματώθηκε ςτο Ν.4412/2016 (αρ.138 παρ.7 & 8). 
 
γ. Να αναπτύξει, να προςαρμόςει  και να ςυμπληρώςει τα ΑΤ-ΥΑΤ τησ μελϋτησ (τυχόν παραλόψεισ που θα 
διαπιςτώςει ο ύδιοσ ό που θα του ζητηθούν από την Τπηρεςύα), ςύμφωνα με την μεθοδολογύα που θα 
εφαρμόςει ςτο ϋργο ανϊλογα με την καταςκευαςτικό του δυςκολύα, τισ ιδιαιτερότητϋσ του, κλπ (μϋθοδοσ 
καταςκευόσ, ταυτόχρονη εκτϋλεςη φϊςεων εργαςιών, πολιτικό αςφϊλειασ, οργϊνωςη, εξοπλιςμόσ, κλπ). 
 
δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΑΤ-ΥΑΤ ώςτε να περιληφθούν ςε αυτϊ εργαςύεσ που θα προκύψουν λόγω 
τροποπούηςησ τησ εγκεκριμϋνησ μελϋτησ και για τισ οπούεσ θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την 
ιςχύουςα νομοθεςύα, μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 
(παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ η οπούα ενςωματώθηκε ςτο Ν.4412/2016(αρ.138 παρ.7 & 8). 
 
ε. Να τηρόςει τα ΑΤ-ΥΑΤ ςτο εργοτϊξιο, κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου : ΠΔ 305/96 (αρ.  3 παρ.10) και ΤΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΤΠΕΦΨΔΕ και να τα ϋχει ςτη διϊθεςη των ελεγκτικών αρχών. 
 
ςτ. υμπληρωματικϋσ αναφορϋσ ςτο χϋδιο Αςφϊλειασ Τγεύασ (ΑΤ) και ςτο Υϊκελο Αςφϊλειασ Τγεύασ 
(ΥΑΤ). 
 
Σο ΑΤ αποςκοπεύ ςτην πρόληψη και ςτον περιοριςμό των κινδύνων για τουσ εργαζόμενουσ και για τα 
ϊλλα εμπλεκόμενα μϋρη που παρευρύςκονται ςτο εργοτϊξιο κατϊ τη διϊρκεια καταςκευόσ του ϋργου. 
 
Αντύςτοιχα ο ΥΑΤ αποςκοπεύ ςτην πρόληψη και ςτον περιοριςμό των κινδύνων για όςουσ μελλοντικϊ 
αςχοληθούν με τη ςυντόρηςη ό την επιςκευό του ϋργου. 
 
1. Σο περιεχόμενο του ΑΤ και του ΥΑΤ αναφϋρεται ςτο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και ςτισ ΤΑ : 
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ οι οπούεσ 
ενςωματώθηκαν ςτο Ν.4412/2016 αρ 138. 
 
2. Η υποχρϋωςη εκπόνηςησ ΑΤ προβλϋπεται ςύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.4), όταν : 
 
α. Απαιτεύται υντονιςτόσ ςτη φϊςη τησ μελϋτησ, δηλ. όταν θα απαςχοληθούν περιςςότερα του ενόσ 
ςυνεργεύα ςτην καταςκευό. 
 
β. Οι εργαςύεσ που πρόκειται να εκτελεςτούν ενϋχουν ιδιαύτερουσ κινδύνουσ : Π.Δ.305/96 (αρθ.12 
παρϊρτημα ΙΙ). γ. Απαιτεύται εκ των προτϋρων γνωςτοπούηςη ςτην αρμόδια επιθεώρηςη εργαςύασ. 
δ. Για την ϋναρξη των οικοδομικών εργαςιών, επιβϊλλεται με ευθύνη του κυρύου ό του ϋχοντοσ νόμιμο 
δικαύωμα: θεώρηςη του ςχεδύου και του φακϋλου αςφϊλειασ και υγεύασ (ΑΤ,ΥΑΤ) του ϋργου από την 
αρμόδια Επιθεώρηςη Εργαςύασ ςύμφωνα με το ϊρθρο 7 παρ.1 εδϊφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΥΕΚ 
249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματϋα του .ΕΠ.Ε. 
 
3. Ο ΥΑΤ καθιερώνεται ωσ απαραύτητο ςτοιχεύο για την προςωρινό και την οριςτικό παραλαβό κϊθε 
Δημόςιου Ϊργου : ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ, η οπούα ενςωματώθηκε ςτο Ν.4412/2016 
αρ. (170 και 172). 
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4. Μετϊ την αποπερϊτωςη του ϋργου, ο ΥΑΤ φυλϊςςεται με ευθύνη του Κυρύου του Ϊργου και το 
ςυνοδεύει καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ζωόσ του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 
(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ. 
 
5. Διευκρινύςεισ ςχετικϊ με την εκπόνηςη του ΑΤ και την κατϊρτιςη του ΥΑΤ περιλαμβϊνονται ςτην 
ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ. 

15.3.2 Ανϊθεςη καθηκόντων ςε τεχνικό αςφαλεύασ, γιατρό εργαςύασ - τόρηςη ςτοιχεύων 
αςφϊλειασ και υγεύασ 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται : 
 
α. Να αναθϋςει καθόκοντα τεχνικού αςφαλεύασ αν  ςτο ϋργο απαςχολόςει λιγότερουσ από 50 εργαζόμενουσ 
ςύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
 
β. Να  αναθϋςει καθόκοντα τεχνικού αςφαλεύασ και ιατρού εργαςύασ, αν  απαςχολόςει ςτο ϋργο 50 και ϊνω 
εργαζόμενουσ, ςύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.2 και αρ. 4 ϋωσ 25). 
 
γ. Σα παραπϊνω καθόκοντα μπορεύ να ανατεθούν ςε εργαζόμενουσ ςτην επιχεύρηςη ό ςε ϊτομα εκτόσ τησ 
επιχεύρηςησ ό να ςυναφθεύ ςύμβαςη με τισ Εξωτερικϋσ Τπηρεςύεσ Προςταςύασ και Πρόληψησ ό να 
ςυνδυαςτούν αυτϋσ οι δυνατότητεσ. 
 
Η ανϊθεςη καθηκόντων ςε ϊτομα εντόσ τησ επιχεύρηςησ γύνεται εγγρϊφωσ από τον ανϊδοχο και αντύγραφό 
τησ κοινοποιεύται ςτην τοπικό Επιθεώρηςη Εργαςύασ, ςυνοδεύεται δε απαραύτητα από αντύςτοιχη δόλωςη 
αποδοχόσ : Ν.3850/10 (αρ. 9). 
 
δ. τα πλαύςια των υποχρεώςεων του αναδόχου καθώσ και των τεχνικού αςφαλεύασ και ιατρού εργαςύασ, 
εντϊςςεται και η υποχρεωτικό τόρηςη ςτο εργοτϊξιο, των ακόλουθων ςτοιχεύων : 
 
1. Γραπτό εκτύμηςη προσ τον ανϊδοχο, από τουσ τεχνικό αςφϊλειασ και ιατρό εργαςύασ, των 
υφιςταμϋνων κατϊ την εργαςύα κινδύνων για την αςφϊλεια και την υγεύα, ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων 
που αφορούν ομϊδεσ εργαζομϋνων που εκτύθενται ςε ιδιαύτερουσ κινδύνουσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και 
παρ.3-8). 
 
2. Βιβλύο υποδεύξεων τεχνικού αςφαλεύασ και γιατρού εργαςύασ ςτο οπούο θα αναγρϊφουν τισ 
υποδεύξεισ τουσ ο Σεχνικόσ αςφαλεύασ και ο γιατρόσ εργαςύασ Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 
 
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να λαμβϊνει ενυπόγραφα γνώςη των υποδεύξεων αυτών. 
 
Σο βιβλύο υποδεύξεων τεχνικού αςφαλεύασ και γιατρού εργαςύασ ςελιδομετρεύται και θεωρεύται από την 
αρμόδια επιθεώρηςη εργαςύασ. 
 
Αν ο ανϊδοχοσ διαφωνεύ με τισ γραπτϋσ υποδεύξεισ και ςυμβουλϋσ του τεχνικού ό του ιατρού εργαςύασ (Ν 
3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφεύλει να αιτιολογεύ τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεύ και ςτην Επιτροπό 
Τγεύασ και Αςφϊλειασ (Ε.Τ.Α.Ε) ό ςτον εκπρόςωπο των εργαζομϋνων των οπούων η ςύςταςη και οι 
αρμοδιότητεσ προβλϋπονται από τα ϊρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
 
ε περύπτωςη διαφωνύασ η διαφορϊ επιλύεται από τον επιθεωρητό εργαςύασ και μόνο. 
 
3. Βιβλύο ατυχημϊτων ςτο οπούο θα περιγρϊφεται η αιτύα και η περιγραφό του ατυχόματοσ και να το 
θϋτει ςτη διϊθεςη των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
 
Σα μϋτρα που λαμβϊνονται για την αποτροπό επανϊληψησ παρόμοιων ατυχημϊτων, καταχωρούνται ςτο 
βιβλύο υποδεύξεων τεχνικού αςφαλεύασ. 
 
Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να αναγγϋλλει ςτισ αρμόδιεσ επιθεωρόςεισ εργαςύασ, ςτισ πληςιϋςτερεσ αςτυνομικϋσ 
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αρχϋσ και ςτισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ του αςφαλιςτικού οργανιςμού ςτον οπούο υπϊγεται ο εργαζόμενοσ όλα 
τα εργατικϊ ατυχόματα εντόσ 24 ωρών και εφόςον πρόκειται περύ ςοβαρού τραυματιςμού ό θανϊτου, να 
τηρεύ αμετϊβλητα όλα τα ςτοιχεύα που δύναται να χρηςιμεύςουν για εξακρύβωςη των αιτύων του 
ατυχόματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
 
4. Κατϊλογο των εργατικών ατυχημϊτων που εύχαν ωσ ςυνϋπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα 
εργαςύασ μεγαλύτερη των τριών εργϊςιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
 
5. Ιατρικό φϊκελο κϊθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

15.3.3 Ημερολόγιο Μϋτρων Αςφϊλειασ (ΗΜΑ) 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ ςτο εργοτϊξιο Ημερολόγιο Μϋτρων Αςφϊλειασ (ΗΜΑ), όταν απαιτεύται 
εκ των προτϋρων γνωςτοπούηςη ςτην αρμόδια επιθεώρηςη εργαςύασ, πριν την ϋναρξη των εργαςιών ςτο 
εργοτϊξιο ςύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με την Τ.Α 130646/1984 του (τ.) 
Τπουργεύου Εργαςύασ. 
  
Σο ΗΜΑ θεωρεύται, ςύμφωνα με την παραπϊνω Τ.Α, από τισ κατϊ τόπουσ Δ/νςεισ, Σμόματα ό Γραφεύα 
Επιθεώρηςησ Εργαςύασ και ςυμπληρώνεται από τουσ επιβλϋποντεσ μηχ/κούσ του αναδόχου και τησ 
Δ/νουςασ Τπηρεςύασ, από τουσ υπόχρεουσ για την διενϋργεια των τακτικών ελϋγχων ό δοκιμών για ό,τι 
αφορϊ τα αποτελϋςματα των ελϋγχων ό δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελϋγχου όπωσ ο επιθεωρητόσ 
εργαςύασ, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΤΠΕΦΨΔΕ με 
αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

15.3.4 υςχετιςμόσ χεδύου Αςφϊλειασ Τγεύασ (ΑΤ) και Ημερολόγιου Μϋτρων Αςφϊλειασ 
(ΗΜΑ) 

Για την πιςτό εφαρμογό του .Α.Τ κατϊ την εξϋλιξη του ϋργου, πρϋπει αυτό να ςυςχετύζεται με το Η.Μ.Α. 
 
τα πλαύςια του ςυςχετιςμού αυτού, να ςημειώνεται ςτο Η.Μ.Α. κϊθε αναθεώρηςη και εμπλουτιςμόσ του 
.Α.Τ και επύςησ ςε ειδικό ςτόλη του, να γύνεται παραπομπό των αναγραφόμενων υποδεύξεων / 
διαπιςτώςεων ςτην αντύςτοιχη ςελύδα του .Α.Τ. 
 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχϊνεται ο ςτόχοσ τησ πρόληψησ του ατυχόματοσ. 

15.4 Απαιτούμενα μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ κατϊ την εκτϋλεςη όλων των εργαςιών ςτο 
εργοτϊξιο. 

15.4.1 Προετοιμαςύα εργοταξύου - Μϋτρα Ατομικόσ Προςταςύασ (ΜΑΠ) 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ ςτο εργοτϊξιο, κατϊ την εκτϋλεςη όλων των εργαςιών, τα παρακϊτω 
μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ : 
 
α. Σην ευκρινό και εμφανό ςόμανςη και περύφραξη του περιβϊλλοντα χώρου του εργοταξύου με ιδιαύτερη 
προςοχό ςτη ςόμανςη και περύφραξη των επικύνδυνων θϋςεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. 
IV μϋροσ Α, παρ. 18.1). 
 
β. Σον εντοπιςμό και τον ϋλεγχο προώπαρχουςών τησ ϋναρξησ λειτουργύασ του εργοταξύου ηλεκτρικών 
εγκαταςτϊςεων και εκτροπό τυχόν υπαρχόντων εναερύων ηλεκτροφόρων αγωγών ϋξω από το εργοτϊξιο, 
ώςτε να παρϋχεται προςταςύα ςτουσ εργαζόμενουσ από τον κύνδυνο ηλεκτροπληξύασ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-
79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μϋροσ Β, τμόμα II, παρ.2). 
 
γ. Ση ςόμανςη των εγκαταςτϊςεων με ειδικούσ κινδύνουσ (αγωγού ατμών θερμών, υγρών ό αερύων κλπ) 
και τα απαιτούμενα μϋτρα προςταςύασ των εργαζομϋνων από τουσ κινδύνουσ των εγκαταςτϊςεων αυτών : 
ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μϋροσ Α, παρ.6). 
 
δ. Ση λόψη μϋτρων αντιμετώπιςησ εκτϊκτων καταςτϊςεων όπωσ : κατϊρτιςη ςχεδύου διαφυγόσ - 
διϊςωςησ και εξόδων κινδύνου, πυραςφϊλεια, εκκϋνωςη χώρων από τουσ εργαζόμενουσ, πρόληψη - 
αντιμετώπιςη πυρκαγιών & επικύνδυνων εκρόξεων ό αναθυμιϊςεων, ύπαρξη πυροςβεςτόρων, κ.λ.π. : 
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ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μϋροσ Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
 
ε. Σην εξαςφϊλιςη παροχόσ πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινόσ και υγειονομικού εξοπλιςμού (ύπαρξη 
χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακεύου, αποχωρητηρύων, νιπτόρων, κλπ) : Π.Δ. 1073/81 (αρ.109,110), 
Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π.Δ. 305/96 (αρ.12 παρϊρτ. IV μϋροσ Α, παρ.13, 14). 
 
ςτ.Σην εξαςφϊλιςη τησ δωρεϊν χορόγηςησ Μϋςων Ατομικόσ Προςταςύασ (ΜΑΠ) ςτουσ εργαζόμενουσ όπωσ 
: προςτατευτικϊ κρϊνη, μπότεσ αςφαλεύασ, φωςφορύζοντα γιλϋκα, ολόςωμεσ ζώνεσ αςφαλεύασ, γυαλιϊ, 
κλπ, εφόςον τουσ ενημερώςει εκ των προτϋρων ςχετικϊ με τουσ κινδύνουσ από τουσ οπούουσ τουσ 
προςτατεύει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ δώςει ςαφεύσ οδηγύεσ για τη χρόςη του : Π.Δ. 1073/81(αρ.102-
108), Ν.1430/84 (αρ.16- 18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτόσ ΚΤΑ 8881/94 και Τ.Α. 
οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ. 9, παρ. γ). 

15.4.2 Εργοταξιακό ςόμανςη – ςηματοδότηςη, ςυςτόματα αςφαλεύασ, φόρτωςη - εκφόρτωςη – 
εναπόθεςη υλικών, θόρυβοσ, φυςικού, χημικού παρϊγοντεσ κλπ 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται : 
 
α. Να προβεύ ςτην κατϊλληλη ςόμανςη και ςηματοδότηςη, με ςκοπό την αςφαλό διϋλευςη των πεζών και 
των οχημϊτων από την περιοχό καταςκευόσ του ϋργου, ςύμφωνα με : 
Σην Τ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΤΠΤΜΕΔΙ: «Οδηγύεσ όμανςησ Εκτελούμενων Ϊργων» 
(ΟΜΟΕ-ΕΕΟ, τεύχοσ 7) 
Ση ΚΤΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΤΠΕΚΑ και τ.ΤΠΤΜΕΔΙ «Τποχρεώςεισ και μϋτρα για την αςφαλό 
διϋλευςη των πεζών κατϊ την εκτϋλεςη εργαςιών ςε κοινόχρηςτουσ χώρουσ πόλεων και οικιςμών που 
προορύζονται για την κυκλοφορύα πεζών » 
Σισ διατϊξεισ του Κώδικα Οδικόσ Κυκλοφορύασ : Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού : 
Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
      
    Οι ςυνεννοόςεισ με την Σροχαύα για την ρύθμιςη τησ κυκλοφορύασ, οι περιφρϊξεισ των ςκαμμϊτων, οι 
ςημϊνςεισ με προειδοποιητικϋσ πινακύδεσ, αναλϊμποντεσ φανούσ επιςόμανςησ κινδύνου, εύναι 
αποκλειςτικόσ αρμοδιότητασ του αναδόχου. 
 
     Ο Ανϊδοχοσ θα κλιμακώνει τισ εργαςύεσ με τϋτοιο τρόπο, ώςτε να περιορύζεται κατϊ το δυνατό η 
παρακώλυςη ό η διακοπό τησ κυκλοφορύασ οχημϊτων θα εξαςφαλύζει δε την προςπϋλαςη των οικιών, 
καταςτημϊτων, αγροκτημϊτων κλπ. 
 
β. Να ςηοεί ςιπ απαιςήρειπ αρτάλειαπ πξσ ατξοξύμ ρε εογαρίεπ εμαπόθερηπ σλικώμ ρςιπ ξδξύπ, 

καςάληφηπ ςμήμαςξπ ξδξύ και πεζξδοξμίξσ : Ν. 2696/99 (αο. 47 , 48) και η ςοξπ. ασςξύ: Ν. 3542/07 

(αο.43,44). 

γ. Να ρσμςηοεί και μα ελέγυει ςακςικά ςη λειςξσογία ςχμ ρσρςημάςχμ αρταλείαπ και μα ςηοεί ςιπ 

απαιςήρειπ αρτάλειαπ ςχμ ηλεκςοικώμ εγκαςαρςάρεχμ, ςχμ τξοηςώμ ηλεκςοικώμ ρσρκεσώμ, ςχμ κιμηςώμ 

ποξβξλέχμ, ςχμ καλχδίχμ ςοξτξδξρίαπ, ςχμ εγκαςαρςάρεχμ τχςιρμξύ εογξςανίξσ, κλπ : ΠΔ 1073/81 

(αο.75-84), ΠΔ 305/96 (αο.8.δ και αο.12,παοαος.Μμέοξπ Α, παο.2), Ν.3850/10 (αο. 31,35). 

 
δ. Να προβεύ ςτα απαραύτητα μϋτρα αςφϊλειασ που αφορούν ςε εργαςύεσ φόρτωςησ, εκφόρτωςησ, 
αποθόκευςησ, ςτούβαςησ, ρύψησ και μεταφορϊσ υλικών και ϊλλων ςτοιχεύων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 
(αρ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ. 8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, ςτ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μϋροσ Α παρ.11 
και. μϋροσ Β τμόμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 
 
ε. Να τηρεύ μϋτρα προςταςύασ των εργαζομϋνων που αφορούν : α) κραδαςμούσ : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 
85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλϊξεισ τησ οςφυώκόσ χώρασ και τησ ρϊχησ από χειρωνακτικό διακύνηςη 
φορτύων : ΠΔ 397/94, δ) προςταςύα από φυςικούσ, χημικούσ και βιολογικούσ παρϊγοντεσ : Ν.3850/10 (αρ. 
36-41), ΠΔ 82/10. 
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15.4.3 Μηχανόματα ϋργων / Εξοπλιςμού εργαςύασ - αποδεικτικϊ ςτοιχεύα αυτών. 

Οι εξοπλιςμού εργαςύασ χαρακτηρύζονται και κατατϊςςονται ωσ μηχανόματα ϋργων ΠΔ 304/00 (αρ. 2). 
 
α. Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να ελϋγχει τη ςωςτό λειτουργύα και τον χειριςμό των μηχανημϊτων 
(χωματουργικών και διακύνηςησ υλικών), των ανυψωτικών μηχανημϊτων, των οχημϊτων, των 
εγκαταςτϊςεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλιςμού εργαςύασ (ζώνεσ αςφαλεύασ με μηχανιςμό 
ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητϋσ κλύμακεσ, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 
1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 
155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μϋροσ Β τμόμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΤΑ 
15085/593/03, ΚΤΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
 
β. Σα μηχανόματα ϋργων ςύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μϋροσ Β’, τμόμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) 
και το ΠΔ 304/00 (αρ. 2), πρϋπει να ςυνοδεύονται από τα εξόσ ςτοιχεύα : 
 
1. Πινακύδεσ αριθμού κυκλοφορύασ 
 
2. Ωδεια κυκλοφορύασ 
 
3. Αποδεικτικϊ ςτοιχεύα αςφϊλιςησ. 
 
4. Αποδεικτικϊ πληρωμόσ τελών κυκλοφορύασ (χρόςησ) 
 
5. Ωδειεσ χειριςτών μηχανημϊτων ςύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μϋροσ Β΄, τμόμα ΙΙ, 
παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 
 
ημειώνεται ότι η ϊδεια χειριςτού μηχανόματοσ ςυνοδεύει τον χειριςτό. 
 
6. Βεβαύωςη αςφαλούσ λειτουργύασ του εξοπλιςμού εργαςύασ (ορθό ςυναρμολόγηςη - εγκατϊςταςη, 
καλό λειτουργύα) και αρχεύο ςυντόρηςησ αυτού ςτο οπούο θα καταχωρούνται τα αποτελϋςματα των 
ελϋγχων ςύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
 
7. Πιςτοποιητικό επανελϋγχου ανυψωτικού μηχανόματοσ, οδηγύεσ χρόςησ, ςυντόρηςησ και 
αντύςτοιχο βιβλύο ςυντόρηςησ και ελϋγχων αυτού ςύμφωνα με την ΚΤΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. 
παρ.7 ). 

15.5 Νομοθετόματα που περιϋχουν πρόςθετα απαιτούμενα μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ ςτο 
εργοτϊξιο, τα οπούα τηρούνται κατϊ περύπτωςη, ανϊλογα με το εύδοσ των εργαςιών του 
εκτελούμενου ϋργου. 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ ςτο εργοτϊξιο, πϋρα από τα προαναφερόμενα, πρόςθετα απαιτούμενα 
μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ, κατϊ περύπτωςη, ανϊλογα με το εύδοσ των εργαςιών του εκτελούμενου ϋργου. 
 
Σα εν λόγω απαιτούμενα μϋτρα αναφϋρονται ςτα παρακϊτω νομοθετόματα : 

15.5.1 Εκςκαφϋσ (θεμελύων, τϊφρων, φρεϊτων, κλπ), Αντιςτηρύξεισ : 

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- αςφϊλεια και αντοχό 
κτιρύων, παρ.4), ΚΤΑ 3329/89 και η τροπ. αυτόσ: ΤΑ Υ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94 κα οι τροπ. αυτόσ: ΤΑ 
Υ.6.9/13370/1560/95 κα ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 
(αρ. 12, παραρτ. IV μϋροσ Β τμόμα ΙΙ παρ. 10). 

ΑΡΘΡΟ 16: ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 165 και 166 του Ν.4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών 
και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
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ΑΡΘΡΟ 17: ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ – ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΔΙΚΣΤΑ Ο.Κ.Ψ. 

17.1 Δικαιώματα και υποχρεώςεισ του Αναδόχου ςε ςχϋςη με την αςφϊλεια του ϋργου, των 
εργοταξιακών χώρων και όλων των εγκαταςτϊςεων και καταςκευών 

17.1.1 Ο Ανϊδοχοσ ϋχει το δικαύωμα αλλϊ και την υποχρϋωςη (αν του το ζητόςει η Επύβλεψη) να 
απαγορεύει την προςπϋλαςη ςτουσ χώρουσ εργαςύασ οποιουδόποτε προςώπου που δεν εύναι ςχετικό με 
την εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ, με την εξαύρεςη των εξουςιοδοτημϋνων από την επιβλϋπουςα υπηρεςύα 
ατόμων. 
 
Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να διαςφαλύζει και φυλϊςςει όλεσ τισ περιοχϋσ εκτϋλεςησ εργαςιών. Εύναι 
υπεύθυνοσ για την λόψη όλων των αναγκαύων μϋτρων, επ' ωφελεύα του προςωπικού του, των 
εκπροςώπων τησ επύβλεψησ και τρύτων, προκειμϋνου να αποφευχθούν ατυχόματα ό απώλειεσ που μπορεύ 
να ςυμβούν από την εκτϋλεςη των εργαςιών. 
 
Ο Ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ και θα πρϋπει με μϋριμνα και δαπϊνεσ του να παύρνει όλα τα 
αναγκαύα μϋτρα για την διαφύλαξη όλων των υφιςταμϋνων καταςκευών, τη διατόρηςη και τη ςυντόρηςη 
τουσ. 
 
Εύναι υπεύθυνοσ για την προμόθεια, καταςκευό, ςυντόρηςη και λειτουργύα όλων των εγκαταςτϊςεων 
ηλεκτροφωτιςμού, περύφραξησ και εξοπλιςμού αςφϊλειασ που απαιτεύται για την ςωςτό και αςφαλό 
εκτϋλεςη των εργαςιών, ό που εύλογα θα απαιτηθεύ από την επύβλεψη. 
 
17.1.2 Αν κατϊ την διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ απαιτηθούν επεύγοντα μϋτρα για την πρόληψη 
ατυχόματοσ ό καταςτροφόσ, ό για την διαςφϊλιςη ϋπειτα από τϋτοιο ςυμβϊν, ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ 
να εκτελϋςει οτιδόποτε εύναι αναγκαύο. Φωρύσ να περιορύζεται αυτό η υποχρϋωςη, η Επύβλεψη διατηρεύ το 
δικαύωμα να δύδει εντολϋσ για την εκτϋλεςη των αναγκαύων εργαςιών. 
 
Αν ο Ανϊδοχοσ φανεύ απρόθυμοσ ό ανύκανοσ να λϊβει τα αναγκαύα μϋτρα, η Επύβλεψη ϋχει το δικαύωμα να 
εκτελϋςει τισ ςχετικϋσ εργαςύεσ με δικϊ τησ ςυνεργεύα ςε βϊροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου. 
 
17.1.3 Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει καθ' όλη τη διϊρκεια καταςκευόσ να λϊβει όλα τα απαραύτητα μϋτρα ϋτςι ώςτε 
να εξαςφαλύζεται η εφαρμογό των οδηγιών των ΟΚΨ ςε ςχϋςη με τισ τεχνικϋσ απαιτόςεισ για την 
προςταςύα των δικτύων τουσ, όταν αυτϊ υφύςτανται επιπτώςεισ από την καταςκευό των ϋργων. 

17.2 Εξαςφϊλιςη γειτονικών ιδιοκτηςιών 

17.2.1 Ο Ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη, με μϋριμνα και δαπϊνη του να παύρνει όλεσ τισ προφυλϊξεισ και 
αναγκαύα μϋτρα, και ςε ειδικϋσ περιπτώςεισ να προφυλϊςςει κατϊλληλα τισ γειτονικϋσ ιδιοκτηςύεσ, 
προκειμϋνου να αποφευχθούν οποιεςδόποτε ςημαντικϋσ οχλόςεισ ς' αυτϋσ. Θα αςφαλύςει επύςησ (βλϋπε 
και ϊρθρο 12 τησ Ε..Τ.) τον ιδιοκτότη του Ϊργου ϋναντι οποιουδόποτε οικονομικόσ απαύτηςησ των 
ιδιοκτητών των παρακειμϋνων ιδιοκτηςιών ό ενούκων τουσ 
 
17.2.2 Η πιο πϊνω υποχρϋωςη του αναδόχου εκτεύνεται ς' όλεσ τισ περιοχϋσ όπου εκτελούνται εργαςύεσ, 
όπωσ λ.χ. ϊκρα ϋργου, εργοτϊξιο, χώροι απόθεςησ, δρόμοι που χρηςιμοποιούνται κ.λ.π. 

17.3 Προςταςύα των καταςκευών και εργαςύεσ παραλλαγόσ δικτύων Ο.Κ.Ψ. κ.λ.π. 

17.3.1 Κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών εύναι δυνατόν ο Ανϊδοχοσ να ςυναντόςει δυςχϋρειεσ ςτην 
εκτϋλεςη των ϋργων από την παρουςύα δικτύων Ο.Κ.Ψ. και από την ανϊγκη εξαςφϊλιςησ τησ κυκλοφορύασ 
κατϊ τη διϊρκεια τησ καταςκευόσ. Οι παραπϊνω δυςχϋρειεσ εύναι δυνατό να υποχρεώςουν τον Ανϊδοχο ςε 
πολλϋσ περιπτώςεισ να καταφύγει ςτην εφαρμογό αντιοικονομικών ό/και χρονοβόρων καταςκευαςτικών 
μεθόδων, για να ανταποκριθεύ 
  
ςτισ ανϊγκεσ καταςκευόσ των ϋργων με ςυνθόκεσ απόλυτησ αςφϊλειασ για τισ υπϊρχουςεσ καταςκευϋσ, τισ 
τυχόν υπϊρχουςεσ παραλλαςςόμενεσ και νϋεσ εγκαταςτϊςεισ Ο.Κ.Ψ. κ.λ.π. 
 
17.3.2 Εργαςύεσ εκςκαφών ςε τμόματα οχετών, ό όπου υφύςτανται αγωγού Ο.Κ.Ψ κ.λ.π. γενικϊ πρϋπει να 
εκτελούνται με μεγϊλη προςοχό για την αποφυγό ζημιών ό ατυχημϊτων, για τα οπούα ο Ανϊδοχοσ θα εύναι 
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αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ. 
 
17.3.3 Οποιαδόποτε ζημιϊ, η οπούα οφεύλεται ςε αμϋλεια του Αναδόχου ό ςτον τρόπο με τον οπούο εκτελεύ 
αυτόσ το ϋργο, ό ςε αμϋλεια του εργατοτεχνικού προςωπικού των ϋργων, βαρύνει αποκλειςτικϊ τον 
Ανϊδοχο, ο οπούοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταβϊλει ολόκληρη τη δαπϊνη επανόρθωςησ τησ ζημιϊσ. 
 
17.3.4 ε περύπτωςη που χρηςιμοποιηθούν κρουςτικϊ μϋςα, ό ϊλλα μϋςα εκςκαφόσ (π.χ. εκρηκτικϊ ςε 
βραχώδεισ εμφανύςεισ) αν επιτρϋπονται και χορηγηθούν οι ςχετικϋσ ϊδειεσ από τισ αρμόδιεσ Αρχϋσ, κϊθε 
ζημιϊ που τυχόν προκύψει πραγματικό ό αποθετικό των γύρω καταςκευών κ.λ.π. θα βαρύνει, ωσ 
αποκλειςτικϊ υπεύθυνο, τον Ανϊδοχο. 
 
17.3.5 Δεν θα γύνει αποδεκτό οποιαδόποτε αξύωςη του Αναδόχου από τισ παραπϊνω αναφερθεύςεσ αιτύεσ 
και οι τιμϋσ του Σιμολογύου εύναι ενιαύεσ και αμετϊβλητεσ ανεξϊρτητα από τισ δυςκολύεσ κυκλοφορύασ, ό 
ϊλλο αύτιο, την ϋκταςη των εργαςιών και τη δυνατότητα, ό το ςυμφϋρον χρόςησ μηχανικών μϋςων 
(ελαφρών, μεςαύων, βαρϋων), ό εκτϋλεςησ με τα χϋρια. 
 
17.3.6 Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να ϋχει υπόψη του ότι ςε μερικϊ τμόματα του εύρουσ κατϊληψησ του ϋργου και 
κοντϊ ς' αυτϊ, πιθανόν να βρύςκονται ςτύλοι τησ Δ.Ε.Η. και του Ο.Σ.Ε., ςωλόνεσ ύδρευςησ, αποχϋτευςησ 
κ.λ.π. Ϊτςι θα παραςτεύ ανϊγκη, παρϊλληλα προσ τισ εργαςύεσ καταςκευόσ ϋργων που θα εκτελούνται από 
αυτόν, να εκτελεςθούν από τισ αρμόδιεσ εταιρύεσ ό Οργανιςμούσ, Τπηρεςύεσ, ό και τον ύδιο και εργαςύεσ για 
την μετατόπιςη ςτύλων, ό απομϊκρυνςη υπαρχουςών γραμμών κ.λ.π. 
 
17.3.7 Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να προβαύνει ςε κϊθε δυνατό ενϋργεια για την επύςπευςη τησ 
απομϊκρυνςησ των πιο πϊνω εμποδύων, να διευκολύνει απροφϊςιςτα την εκτϋλεςη των εργαςιών αυτών, 
χωρύσ να δικαιούται να προβϊλει οποιαδόποτε αξύωςη αποζημύωςόσ του για καθυςτερόςεισ ό δυςχϋρειεσ 
που παρουςιϊζονται ςτο κυρύωσ ϋργο του, από την  εκτϋλεςη των παρϊλληλων εργαςιών απομϊκρυνςησ 
ςτύλων, μετατόπιςησ γραμμών κ.λ.π. Αντύθετα αυτόσ οφεύλει, κατϊ την εκτϋλεςη των ϋργων, να λϊβει όλα 
τα μϋτρα για να αποφευχθούν βλϊβεσ ςτισ εγκαταςτϊςεισ των πιο πϊνω εταιριών. ε περύπτωςη που 
τυχόν ςυμβούν βλϊβεσ, θα βαρύνουν οπωςδόποτε τον Ανϊδοχο. 
 
ημειώνεται ότι οι ευθύνεσ για αλληλογραφύα και ςυνεννοόςεισ που ενδϋχεται να χρειαςθούν με τουσ 
διϊφορουσ Οργανιςμούσ Κοινόσ Ψφϋλειασ, ανόκουν όλεσ ςτον Ανϊδοχο. 
 
17.3.8 ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και ϊλλων εγκαταςτϊςεων Ο.Κ.Ψ. ςε 
περιοχϋσ επηρεαζόμενεσ από τα ϋργα, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει, με δικϋσ του δαπϊνεσ και φροντύδεσ να 
εφοδιαςθεύ με τα απαραύτητα διαγρϊμματα και λοιπϊ ςτοιχεύα των θϋςεων των Αγωγών Κοινόσ Ψφϋλειασ 
και αφού ϋλθει ςε επαφό με τισ αρμόδιεσ Αρχϋσ των Ο.Κ.Ψ. να μεριμνόςει για την ϋγκαιρη ειδοπούηςη 
αυτών, προκειμϋνου να ενεργόςει, παρουςύα εκπροςώπων τουσ, διερευνητικϋσ τομϋσ για την επιςόμανςη 
των αγωγών Ο.Κ.Ψ. και την εν ςυνεχεύα αποκϊλυψη αυτών, εφόςον όθελε απαιτηθεύ η διευθϋτηςό τουσ. 
 
Αυτό η ευθύνη ανόκει ολοκληρωτικϊ ςτον Ανϊδοχο ο οπούοσ θα πρϋπει μϋςα ςτο πλαύςιο των 
υποχρεώςεων του να ϋλθει ςε επαφό με τουσ Ο.Κ.Ψ. και να επιςημϊνουν τα τυχόν προβλόματα που θα 
προϋλθουν από τισ εγκαταςτϊςεισ των Ο.Κ.Ψ. ςτην εκτϋλεςη των ϋργων (και αντύςτροφα) και να 
ςυνυπολογύςουν την ςχετικό επιρροό αυτών των δικτύων και εγκαταςτϊςεων για χρονοδιαγρϊμματα που 
θα ςυντϊξει, ςτη ροό τησ εργαςύασ, ςτη απόδοςη των μεθόδων εργαςύασ του και μηχανικού εξοπλιςμού 
κ.λ.π. 
 
17.3.9 τον καθοριςμό τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ εκτϋλεςησ του ϊρθρου 4 αυτόσ τησ Ε..Τ. ϋχουν παρθεύ 
υπόψη οι κϊθε εύδουσ καθυςτερόςεισ που μπορεύ να προκύψουν από την τροποπούηςη δικτύων Ο.Κ.Ψ. 
 
17.3.10 Επιπλϋον, ςχετικϊ με τισ εγκαταςτϊςεισ Ο.Κ.Ψ. που θα ςυναντηθούν, καθορύζονται τα ακόλουθα: 
  
α. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να αναφϋρει ϋγγραφα και ϋγκαιρα ςτην Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα, τισ ςυναντώμενεσ 
δυςχϋρειεσ ςτην προώθηςη των εργαςιών και την καταςκευό του ϋργου, από τισ παραπϊνω 
εγκαταςτϊςεισ κ.λ.π., ςυνοδεύοντασ τισ αναφορϋσ του με υποδεύξεισ λύςησ για τα δημιουργούμενα τεχνικϊ 
προβλόματα. 
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β. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει επύςησ να ςυμμορφωθεύ με οποιαδόποτε απόφαςη τησ Τπηρεςύασ για την 
αντιμετώπιςη προβλημϊτων, που δημιουργούνται από τισ παραπϊνω εγκαταςτϊςεισ κ.λ.π. τροποποιώντασ 
ςτην ανϊγκη το χρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου και τη διαδοχό εργαςιών, ό ακόμη και εκτελώντασ 
πρόςθετεσ αναγκαύεσ εργαςύεσ μετϊ από ειδικό εντολό τησ Επιβλϋπουςασ Τπηρεςύασ, χωρύσ να προκύπτει 
από τουσ λόγουσ αυτούσ κανϋνα δικαύωμα για τον Ανϊδοχο, για παρϊταςη προθεςμύασ του ολικού χρόνου; 
αποπερϊτωςησ του ϋργου. 
 
γ. Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταβϊλει κϊθε προςπϊθεια για να γύνει δυνατό η απόληψη του 
υλικού εταιριών ό Ο.Κ.Ψ. ςτην καλύτερη τεχνικϊ εφικτό κατϊςταςη, υπϋχοντασ ευθύνη ςύμφωνα με όςα 
προεκτϋθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 18: ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΥΑΛΙΗ ΣΗ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ 

18.1 Προςτατευτικϊ μϋτρα κυκλοφορύασ 

18.1.1 Ο Ανϊδοχοσ  οφεύλει  να παύρνει,  με  δικϋσ του δαπϊνεσ,  τα επιβαλλόμενα  για κϊθε  περύπτωςη 
μϋτρα αςφαλεύασ, για την πρόληψη οποιουδόποτε ατυχόματοσ ατόμου ό μϋςου ό οποιαςδόποτε ζημιϊσ 
κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ των ϋργων, εύναι δε μόνοσ υπεύθυνοσ γι’ αυτϋσ και ϋχει αποκλειςτικϊ αυτόσ 
όλεσ τισ αςτικϋσ και ποινικϋσ ευθύνεσ για κϊθε τι που θα τύχει, εύτε από δικό του υπαιτιότητα, εύτε από το 
εργαζόμενο ς' αυτόν εργατοτεχνικό προςωπικό, εύτε από τα εργαλεύα και μηχανόματα που απαςχολούνται 
ςτο ϋργο του. 
 
18.1.2 Με την ϋναρξη των εργαςιών και καθ’ όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςόσ τουσ ο Ανϊδοχοσ υποχρεώνεται με 
δικϋσ του δαπϊνεσ και χωρύσ ιδιαύτερη αποζημύωςό του να προβαύνει ςτην πλόρη ςόμανςη του εργοταξύου, 
ςε περύφραξη και ιδιαύτερη ςόμανςη κϊθε επικύνδυνησ θϋςησ, ςύμφωνα με τον ιςχύοντα Κώδικα  Οδικόσ 
Κυκλοφορύασ, και, ανϊλογα με την περύπτωςη, ςύμφωνα με την εγκύκλιο του τ.ΤΔΕ ΒΜ5/30058/6-12-82 
με την οπούα εγκρύθηκε η ΠΣΠ που αναφϋρεται ςτη ςόμανςη ϋργων που εκτελούνται ςε κατοικημϋνεσ 
περιοχϋσ" {ΥΕΚ 121/τΒ/23-3-83) ό την Εγκύκλιο του τ. ΤΔΕ ΒΜ5/30428/17-6-80 με την οπούα εγκρύθηκε 
η ΠΣΠ που αναφϋρεται ςτη ςόμανςη ϋργων που εκτελούνται ϋξω από κατοικημϋνεσ περιοχϋσ (ΥΕΚ 
589/τΒ/30-6-80). 
 
Η ςόμανςη θα γύνεται, όπωσ ορύζεται από τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, με κατϊλληλα ευδιϊκριτα, μϋρα και νύκτα, 
ςόματα για την πλόρη διαςφϊλιςη τησ κυκλοφορύασ και την αποφυγό ατυχημϊτων. 
 
18.2 Εφόςον η Τπηρεςύα το ζητόςει, ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να ςυντϊξει χωρύσ ιδιαύτερη αμοιβό και να 
υποβϊλει ςε τακτό προθεςμύα Ειδικό Μελϋτη Εργοταξιακόσ όμανςησ, την οπούα θα εγκρύνει η Τπηρεςύα. 
 
18.3 Εφόςον δεν λαμβϊνονται τα προαναφερθϋντα μϋτρα, και εκτόσ από τισ αςτικϋσ και ποινικϋσ 
κυρώςεισ τισ οπούεσ υπϋχει αποκλειςτικϊ ο Ανϊδοχοσ, επιβϊλλονται ποινικϋσ ρότρεσ από την Τπηρεςύα, 
όπωσ παρακϊτω: 
 
Για κϊθε επιμϋρουσ εργαςύα και για κϊθε μϋρα κατϊ την οπούα θα διαπιςτώνεται από τον Επιβλϋποντα, ό 
τουσ ϊμεςουσ Προώςταμϋνουσ του ατελόσ ςόμανςη των εκτελουμϋνων ϋργων, ό γενικϊ πλημμελόσ 
ςυμμόρφωςη του Αναδόχου ςτα προαναφερθϋντα μϋτρα αςφϊλειασ, επιβϊλλεται ςτον Ανϊδοχο πρόςτιμο, 
από τον Προώςτϊμενο τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, ό το νόμιμο αναπληρωτό αυτού, υπό μορφό ποινικόσ 
ρότρασ, μϋχρι εκατόν πενόντα ΕΤΡΨ (150 €) ανϊ περύπτωςη. 
 
Η επιβολό του παραπϊνω προςτύμου μπορεύ να επαναλαμβϊνεται για κϊθε περύπτωςη και μϋρα, μϋχρι τη 
ςυμμόρφωςη του Αναδόχου, και παρακρατεύται από τον αμϋςωσ προςεχό λογαριαςμό. Σα παραπϊνω 
πρόςτιμα τα οπούα ϋχουν παρακρατηθεύ προςωρινϊ, οριςτικοποιούνται, μειώνονται ό διαγρϊφονται με 
απόφαςη τησ Προώςταμϋνησ Αρχόσ, ύςτερα από αύτηςη του Αναδόχου, η οπούα υποβϊλλεται δια τησ 
Τπηρεςύασ που διευθύνει το ϋργο ςε ανατρεπτικό προθεςμύα δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη ς' 
αυτόν τησ επιβολόσ του προςτύμου. 
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18.4 Εξαςφϊλιςη τησ κυκλοφορύασ 

18.4.1 Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να πϊρει, χωρύσ ιδιαύτερη αποζημύωςη, τα κατϊλληλα μϋτρα κατϊ την εκτϋλεςη 
των εργαςιών τησ εργολαβύασ του, ώςτε να εξαςφαλύζεται, δηλαδό να μη παρεμποδύζεται ϊμεςα ό ϋμμεςα η 
κυκλοφορύα γενικϊ οχημϊτων, δικύκλων και (τυχόν) πεζών από τη διακύνηςη των μηχανικών του μϋςων, 
την εκτϋλεςη των ϋργων, την απόθεςη υλικών, την δημιουργύα βοηθητικών εγκαταςτϊςεων και 
καταςκευών, την μεταφορϊ υλικών κ.λ.π. 
 
18.4.2 Με τον όρο εξαςφϊλιςη τησ κυκλοφορύασ νοεύται τόςο η διατόρηςη αςφαλών ςυνθηκών για τη 
διεξαγωγό τησ, όςο και η επύτευξη ςυνθηκών ςυνϋχιςησ τησ διεξαγωγόσ τησ, ϋςτω και με κατϊλληλεσ 
παρακϊμψεισ ό ϊλλα προςωρινϊ ϋργα. 

18.5 Απαιτόςεισ εξαςφϊλιςησ κυκλοφορύασ 

18.5.1 Διακοπό τησ κυκλοφορύασ μικρόσ χρονικόσ διϊρκειασ (ολιγόωρησ ωσ μιασ ημϋρασ) θα επιτρϋπεται 
κατϊ περύπτωςη ύςτερα από ςυνεννόηςη με τισ Σοπικϋσ Αρχϋσ, με βϊςη την δυνατότητα εξυπηρϋτηςησ του 
κυκλοφοριακού φόρτου. Για αναγκαύεσ διακοπϋσ κυκλοφορύασ χρονικόσ διϊρκειασ μεγαλύτερησ τησ μιασ 
ημϋρασ θα πρϋπει οπωςδόποτε να εξαςφαλιςθούν εναλλακτικϋσ διαδρομϋσ με παρακαμπτόριεσ οδούσ. 
 
18.5.2 Οι πινακύδεσ κυκλοφορύασ και τα ϊλλα τροχαύα ςόματα που απαιτούνται για την καθοδόγηςη τησ 
κυκλοφορύασ θα τοποθετούνται ςε κατϊλληλεσ θϋςεισ εγκρινόμενεσ από την Τπηρεςύα, θα διατηρούνται 
όςο εύναι αναγκαύο και θα απομακρύνονται όταν δεν απαιτούνται πλϋον, με μϋριμνα και ευθύνη του 
Αναδόχου. Η ςτόριξη των ςημϊτων πρϋπει να εύναι επαρκόσ, ώςτε να παραμϋνουν ςταθερϊ ςτη θϋςη τουσ, 
ανεπηρϋαςτα από τον ϊνεμο και τισ δονόςεισ που οφεύλονται ςτην κυκλοφορύα. 
 
Όταν απαιτεύται, ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να καλύπτει κϊθε υπϊρχουςα πινακύδα κυκλοφορύασ ό ϊλλα 
τροχαύα ςόματα όταν πια δεν απαιτούνται, ό να τα απομακρύνει και να τα αποκαθιςτϊ ςτην προηγούμενη 
θϋςη και κατϊςταςό τουσ, ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ του ϋργου, τον υπϊρχοντα προγραμματιςμό και τη 
ςχετικό ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ. 

18.6 Φρόςη υφιςταμϋνου οδικού δικτύου 

18.6.1 Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να παύρνει όλα τα κατϊλληλα μϋτρα για να προλϊβει κϊθε βλϊβη ςε γϋφυρεσ, 
δρόμουσ και χωματόδρομουσ που εξυπηρετούν την περιοχό, από την χρόςη των ωσ οδών μεταφορϊσ. 
Ειδικότερα θα πρϋπει να λαμβϊνει υπόψη περιοριςμούσ ςτα κυκλοφορούντα φορτύα, όταν επιλϋγει τισ 
οδούσ μεταφορϊσ και τα μεταφορικϊ μϋςα, με τον ςκοπό να αποφύγει κϊθε ζημιϊ, η αςυνόθη φθορϊ των 
γεφυρών οδών και χωματόδρομων. 
 
18.6.2 Ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ για να λϊβει, με μϋριμνα και δαπϊνη του κϊθε αναγκαύο μϋτρο 
προφύλαξησ ό ενύςχυςησ οδικών τμημϊτων, χωματόδρομων ό γεφυρών, ανεξϊρτητα αν αυτό το μϋτρο 
προδιαγρϊφεται ό όχι ςτα τεύχη Δημοπρϊτηςησ. 
 
18.6.3 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ςυντηρεύ όλεσ τισ προςπελϊςεισ και τισ οδούσ που θα χρηςιμοποιεύ για 
την πρόςβαςη προσ τισ θϋςεισ εκτελούμενων ϋργων, καθώσ και τισ παρακαμπτόριεσ οδούσ. Οποιαδόποτε 
ζημιϊ ό φθορϊ ςτισ υφιςτϊμενεσ οδούσ ό ςτισ προςπελϊςεισ ό ςτισ παρακαμπτόριεσ οδούσ, θα 
αποκαθύςταται αμϋςωσ από τον Ανϊδοχο. 
 
ε περύπτωςη μη ςυμμορφώςεώσ του θα ιςχύουν οι προβλεπόμενεσ ποινϋσ τησ ανωτϋρω παραγρϊφου 18.3 
και επιπλϋον η Τπηρεςύα θα προβαύνει ςτην αποκατϊςταςη με δικϊ τησ ςυνεργεύα, ςε βϊροσ και για 
λογαριαςμό του Αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 19: ΦΨΡΟΙ ΕΡΓΟΣΑΞΙΨΝ – ΒΟΗΘΗΣΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΔΙΑΘΕΗ ΓΡΑΥΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΤΚΟΛΙΨΝ ΣΗΝ 
ΕΠΙΒΛΕΧΗ 

19.1 Ευθύνη του Αναδόχου για εξεύρεςη χώρου εγκατϊςταςησ του (των) εργοταξύου (ων) του 

Πϋραν των όςων ορύζονται ςτην Απόφαςη ϋγκριςησ των Περιβαλλοντικών όρων του ϋργου, θα ιςχύουν και 
τα ακόλουθα: 
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19.1.1 Ο Κύριοσ του ϋργου ουδεμύα  υποχρϋωςη αναλαμβϊνει για να απαλλοτριώςει ό και να παραχωρόςει 
χώρουσ απόθεςησ, για εγκαταςτϊςεισ κ.λ.π. Οι χώροι αυτού θα πρϋπει να εξευρεθούν και ενοικιαςθούν ό να 
αγοραςθούν από τον Ανϊδοχο με αποκλειςτικό του μϋριμνα και δαπϊνη. 
  
19.1.2 Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται καμύασ αποζημύωςησ ό παρϊταςησ προθεςμύασ περαύωςησ του ϋργου 
λόγω τυχόν ανεπϊρκειασ των χώρων εργοταξύων, ό από οποιαδόποτε ϊλλη ςχετικό αιτύα γιατύ, κατϊ την 
υποβολό τησ προςφορϊσ του δηλώνεται ςαφώσ ότι ο Ανϊδοχοσ ϋλαβε γνώςη των τοπικών ςυνθηκών. 
 
19.1.3 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται, ϋγκαιρα, να προβεύ ςτην αναζότηςη, κατϊληψη και διευθϋτηςη των 
καταλλόλων χώρων ςτην ϊμεςη περιοχό του ϋργου για την εγκατϊςταςη των εργοταξύων, ειδοποιώντασ γι' 
αυτό την Τπηρεςύα. Οι καταλαμβανόμενοι χώροι που βρύςκονται μϋςα ςτην περιοχό ιδιοκτηςύασ του 
Κυρύου του ϋργου, θα πρϋπει να εύναι τησ ϋγκριςησ τησ Τπηρεςύασ. 
 
19.1.4 ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ εξεύρει δημόςιουσ χώρουσ κατϊλληλουσ για τισ χρόςεισ αυτϋσ και 
υπό την προώπόθεςη ότι θα εγκριθεύ η χρόςη τουσ από τον αρμόδιο για την διαχεύριςό τουσ φορϋα και από 
την Τπηρεςύα, η παραχώρηςό τουσ για χρόςη (αποθεςιοθαλϊμων, χώρου απόθεςησ εργοταξύων κλπ) 
γύνεται από τον αρμόδιο φορϋα και με όρουσ χρόςησ που θα εκπληρούν τισ απαιτόςεισ τησ Ε..Τ. και των 
λοιπών τευχών δημοπρϊτηςησ. Οι όροι αυτού θα αναγρϊφονται ςτην ςχετικό ϊδεια χρόςησ η οπούα θα 
εκδύδεται με μϋριμνα και δαπϊνεσ του αναδόχου. 
 
19.1.5 Ϊτςι ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ για την εξεύρεςη όλων των χώρων που θα χρηςιμοποιόςει για τισ 
κϊθε φύςησ εγκαταςτϊςεισ του όπωσ: 
 
- αποθόκευςησ των κϊθε εύδουσ υλικών 
 
- προςωρινόσ εναπόθεςησ κϊθε φύςεωσ αντικειμϋνων (υλικών κλπ) 
 
- ςυνεργεύων ςυντόρηςησ μηχανικού εξοπλιςμού του 
 
- χώρων ςτϊθμευςησ μηχανικού του εξοπλιςμού 
 
Όλεσ οι δαπϊνεσ για ενοικύαςη ό/ και αγορϊ τϋτοιων χώρων βαρύνουν τον Ανϊδοχο. 
 
19.1.6 Αν οι ςυνθόκεσ του ϋργου, ό ο κύνδυνοσ ζημιών ς' αυτό, ό ο κύνδυνοσ περιβαλλοντικόσ υποβϊθμιςησ, 
δεν επιτρϋπουν, κατϊ την απόλυτη κρύςη τησ Τπηρεςύασ, την απόθεςη υλικών ςτουσ χώρουσ αποθόκευςησ 
ό απόθεςησ, τότε θα αποτύθενται μόνον τα υλικϊ εργαςύασ μιασ ημϋρασ, χωρύσ να προκύπτει δικαύωμα του 
Αναδόχου για αποζημύωςη, λόγω πρόςθετων ό πλϊγιων μεταφορών, φορτοεκφορτώςεων κ.λ.π. γιατύ 
θεωρεύται ότι όλεσ αυτϋσ περιλαμβϊνονται ςτισ τιμϋσ μονϊδασ των εργαςιών. 

19.2 Ωλλεσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου 

19.2.1 Ο Ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη να μεριμνϊ για την φύλαξη κϊθε υλικού, μηχανόματοσ, εργαλεύου 
κ.λ.π. που ανόκει ςε αυτόν ό ςε τρύτουσ και βρύςκεται ςτο χώρο του εργοταξύου και να παύρνει όλα τα 
προβλεπόμενα μϋτρα προςλαμβϊνοντασ ςυγχρόνωσ και το κατϊλληλο για τον ςκοπό αυτό προςωπικό 
(φύλακεσ ημϋρασ, νυκτοφύλακεσ κ.λ.π.). ε περύπτωςη απώλειασ, φθορϊσ, βλϊβησ, καταςτροφόσ υλικού ό 
μηχανόματοσ κ.λ.π. που ανόκει ςε αυτόν ό τρύτουσ, ο Ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ και εξ ολοκλόρου 
υπεύθυνοσ να αποζημιώςει τον ιδιοκτότη ό να αποκαταςτόςει το υλικό κ.λ.π., χωρύσ να δικαιούται να 
προβϊλει αξύωςη για οποιαδόποτε δικό του αποζημύωςη. 
 
19.2.2 Σα ϋξοδα λειτουργύασ και ςυντόρηςησ όλων των εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων και των χώρων τησ 
αποκλειςτικόσ χρόςησ τησ Τπηρεςύασ, βαρύνουν τον Ανϊδοχο, ο οπούοσ και εύναι υπεύθυνοσ για τη 
λειτουργύα και ςυντόρηςη τουσ ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ Νόμουσ και κανονιςμούσ τησ δημόςιασ τϊξησ, 
αςφϊλειασ και υγιεινόσ. 
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ΑΡΘΡΟ 20: ΣΗΡΗΗ ΝΟΜΨΝ, ΑΣΤΝΟΜΙΚΨΝ ΔΙΑΣΑΞΕΨΝ – ΕΚΔΟΗ ΑΔΕΙΨΝ 

20.1 Σόρηςη Νόμων κ.λ.π. διατϊξεων 

20.1.1 Ο Ανϊδοχοσ ςε όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ και ςυντόρηςησ του ϋργου υποχρεούται να 
ςυμμορφώνεται με τουσ Νόμουσ του Κρϊτουσ, τα Διατϊγματα και τουσ Κανονιςμούσ, τισ Αςτυνομικϋσ 
διατϊξεισ ό διαταγϋσ καθώσ και με τισ νόμιμεσ απαιτόςεισ οποιαςδόποτε Δημόςιασ, Δημοτικόσ ό ϊλλησ 
Αρχόσ, που θα αναφϋρονται και θα ϋχουν εφαρμογό κατϊ οποιονδόποτε τρόπο ςτον Ανϊδοχο και ςτισ 
εργαςύεσ του. Η υποχρϋωςη αυτό αναφϋρεται ςτουσ 
  
κανόνεσ δικαύου που διϋπουν την εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων. 
 
20.1.2 Επιςημαύνεται επύςησ η Τποχρϋωςη του Αναδόχου να μεριμνόςει για την τόρηςη ςτο εργοτϊξιο 
όλων των διατϊξεων που απαιτούνται από τη νομοθεςύα για την εφαρμογό των επιβαλλομϋνων μϋτρων 
αςφϊλειασ ςε όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ του ϋργου. 

20.2 Τποχρϋωςη για ενημϋρωςη τησ επιβλϋπουςασ υπηρεςύασ 

Ο Ανϊδοχοσ ωσ υπεύθυνοσ να τηρεύ τουσ Νόμουσ κ.λ.π. υποχρεούται να ανακοινώνει αμϋςωσ ςτην 
Τπηρεςύα τισ διαταγϋσ που απευθύνονται ό κοινοποιούνται ςε αυτόν κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ του 
Ϊργου και τα ϋγγραφα των διϊφορων Αρχών ςχετικϊ με υποδεικνυόμενα μϋτρα ελϋγχου, αςφϊλειασ κ.λ.π. 
 
Η υποχρϋωςη αυτό αφορϊ και τισ περιπτώςεισ που τϋτοια ϋγγραφα του αποςτϋλλονται από υπερεθνικούσ 
οργανιςμούσ, αρχϋσ ϊλλων χωρών κ.λ.π. 
 

20.3 Τποχρϋωςη του Αναδόχου να μεριμνϊ για την ϋκδοςη των αναγκαύων αδειών 

20.3.1 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται ςτην ϋκδοςη με μϋριμνα, ευθύνη και δαπϊνεσ του κϊθε ϊδειασ, που 
προβλϋπεται από τουσ ανωτϋρω Νόμουσ, Διατϊγματα κλπ και που απαιτεύται για την εκτϋλεςη των 
εργαςιών του. Για το αύτημα του Αναδόχου για την παραπϊνω ϊδεια θα ενημερώνεται η Τπηρεςύα 
Επύβλεψησ. 
 
Η Τπηρεςύα Επύβλεψησ θα βοηθόςει δια εγγρϊφων ςυνηγορύασ ςτην ϋκδοςη των αδειών, ςτην ϋκταςη που 
εύναι αναγκαύο και εφικτό. Σούτο δεν μειώνει την οποιαδόποτε ευθύνη του Αναδόχου, ανεξϊρτητα με την 
ύπαρξη, ό μη, και /ό την αποτελεςματικότητα τϋτοιασ βοόθειασ. 
 
Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται ςτην ςύνταξη των ςχεδύων και λοιπών ςτοιχεύων που απαιτούνται και την 
ϋγκαιρη ενϋργεια, ώςτε να μην προκύπτει καμιϊ καθυςτϋρηςη για την ϋναρξη λειτουργύασ των 
εγκαταςτϊςεων 
 

20.4 Ειδικϋσ Τποχρεώςεισ του Αναδόχου για τισ περιπτώςεισ υπερωριακόσ, νυκτερινόσ εργαςύασ - 
εργαςύασ ςε αργύεσ και εορτϋσ 

Επιτρϋπεται η εκτϋλεςη υπερωριακόσ ό νυκτερινόσ εργαςύασ κατϊ τισ Αργύεσ και Εορτϋσ ςύμφωνα με όςα 
ςχετικϊ ορύζονται από τουσ Νόμουσ του Κρϊτουσ. ε περύπτωςη εκτϋλεςησ τϋτοιασ εργαςύασ ο Ανϊδοχοσ 
δεν δικαιούται να ζητόςει πρόςθετη αποζημύωςη. Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ανωτϋρω εργαςύασ ο Ανϊδοχοσ 
υποχρεούται να εξαςφαλύζει τη ςχετικό ϊδεια και να τηρεύ όλουσ τουσ Νόμουσ και κανονιςμούσ που 
αφορούν τϋτοια εργαςύα. Εφόςον καθύςταται αναγκαύα κατϊ την κρύςη τησ Τπηρεςύασ η υπερωριακό ό 
νυκτερινό εργαςύα ό η εκτϋλεςη εργαςύασ κατϊ τισ Αργύεσ και Εορτϋσ ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να την 
εκτελεύ χωρύσ αντύρρηςη και χωρύσ καμιϊ ιδιαύτερη αποζημύωςη. 
 
Ειδικϊ για την υπερωριακό εργαςύα η Τπηρεςύα θα ςυνηγορόςει, εφ' όςον κρύνεται απαραύτητη και δεν 
υπϊρχει ϊλλη δυνατότητα, για εξαςφϊλιςη περιςςότερου προςωπικού, αλλϊ δεν μπορεύ να εγγυηθεύ την 
εξαςφϊλιςη τησ ςχετικόσ ϋγκριςησ από τισ αρμόδιεσ Αρχϋσ. 
 
Αν ο Ανϊδοχοσ δεν μπορϋςει να εξαςφαλύςει ϋγκριςη για υπερωριακό εργαςύα αυτό δεν θα αποτελϋςει 
δικαιολογύα για παρϊταςη των προθεςμιών εκτϋλεςησ του Ϊργου. 
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Κατϊ την εκτϋλεςη νυκτερινόσ εργαςύασ ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να παρϋχει με δαπϊνη του πρόςθετο και 
ικανοποιητικό φωτιςμό για την αςφϊλεια του προςωπικού του και του κοινού, καθώσ και κατϊλληλα μϋςα, 
που να επιτρϋπουν την καλό τοποθϋτηςη και επιθεώρηςη υλικών και την από κϊθε ϊποψη αποδοτικότητα 
εκτϋλεςησ των ϋργων. 
 
Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να λϊβει υπόψη του την ιςχύουςα νομοθεςύα για ηχορύπανςη και ώρεσ κοινόσ 
ηςυχύασ ςτην περιοχό, για τον προγραμματιςμό εκτϋλεςησ του Ϊργου. Κατϊ τισ ώρεσ κοινόσ ηςυχύασ και τισ 
νυκτερινϋσ θα πρϋπει να αποφεύγεται εκτϋλεςη εργαςιών που ηχορυπαύνουν την περιοχό και θα πρϋπει να 
λαμβϊνονται μϋτρα, ώςτε να αποφεύγεται η ηχορύπανςη. 

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΝΣΑΕΙ - ΑΙΣΗΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 174  του Ν.4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και 
Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

ΑΡΘΡΟ 22: ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 175 του Ν.4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και 
Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

ΑΡΘΡΟ 23 : ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 176 του Ν.4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και 
Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

ΑΡΘΡΟ 24: ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΕΑ 

24.1 Ο Ανϊδοχοσ με δικό του ευθύνη και δικϋσ του δαπϊνεσ υποχρεώνεται να προμηθευτεύ και μεταφϋρει 
επύ τόπου του ϋργου όλα τα μηχανόματα, εργαλεύα, και προςωρινϋσ εγκαταςτϊςεισ, για την εμπρόθεςμη 
εκτϋλεςη του ϋργου από την παρούςα εργολαβύα. 
 
24.2 Αν, παρ’ όλα αυτϊ, και κατϊ την απόλυτη κρύςη τησ Τπηρεςύασ, δεν κριθούν επαρκό τα μηχανικϊ 
κ.λ.π. μϋςα που ειςκομύςθηκαν ςτο ϋργο για την εμπρόθεςμη περαύωςη των εργαςιών, τότε ο Ανϊδοχοσ 
υποχρεώνεται, μϋςα ςε 10όμερη προθεςμύα από γραπτό εντολό τησ Τπηρεςύασ, να ενιςχύςει τον επύ τόπου 
υπϊρχοντα μηχανικό εξοπλιςμό του κλπ, ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ τησ Τπηρεςύασ. 
 
ε κϊθε περύπτωςη ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ για την πρόοδο του ϋργου, ϋςτω και αν η Τπηρεςύα δεν 
ϋκανε χρόςη του παρόντοσ ϊρθρου. 

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΚΠΣΨΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 160 του Ν.4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και 
Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 

ΑΡΘΡΟ 26: ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΙΨΝ – ΔΙΑΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 161 του Ν.4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και 
Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

ΑΡΘΡΟ 27: ΜΑΣΑΙΨΗ ΔΙΑΛΤΗ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 162  του Ν.4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και 
Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 

ΑΡΘΡΟ 28: ΑΠΟΖΗΜΙΨΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΛΟΓΨ ΔΙΑΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 163  του Ν.4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και 
Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
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ΑΡΘΡΟ 29: ΠΕΡΑΣΨΗ ΕΡΓΑΙΨΝ – ΦΡΟΝΟ ΕΓΓΤΗΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΕ ΕΡΓΟΤ – ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΟΤ 

29.1 Για τισ ϋννοιεσ και τισ διαδικαςύεσ ϋκδοςησ /τϋλεςησ των: 

α.  Διοικητικόσ Παραλαβόσ για χρόςη. 
β.  Βεβαύωςησ περϊτωςησ εργαςιών καταςκευόσ του ϋργου, 
γ.  Προςωρινόσ παραλαβόσ του καταςκευαςθϋντοσ ϋργου, 
δ.  Φρόνου εγγύηςησ  και υποχρεωτικόσ (με μϋριμνα και δαπϊνεσ του Αναδόχου) ςυντόρηςησ του 
καταςκευαςθϋντοσ ϋργου, 
ε.  Οριςτικόσ Παραλαβόσ του ϋργου,  
ιςχύουν γενικϊ οι διατϊξεισ του Ν 4412/2016 και ειδικότερα τα ϊρθρα 168,169,170,171 και 172. 

29.2 υντόρηςη των ϋργων 

29.2.1 Ο Ανϊδοχοσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 171 του N. 4412/2016, οφεύλει να ςυντηρεύ το ϋργο μϋςα ςτο 
χρόνο εγγύηςησ και να εκτελεύ με δικό του οικονομικό επιβϊρυνςη όλεσ τισ εργαςύεσ επιςκευών, 
ανακαταςκευών και επανόρθωςησ όλων των ελλεύψεων, ζημιών, ελαττωμϊτων, ατελειών ό ϊλλων 
κακοτεχνιών που τυχόν θα εμφανιςθούν ςτο ϋργο μϋςα ςτον χρόνο εγγύηςησ, ώςτε το ϋργο να διατηρεύται 
ςε ϊριςτη κατϊςταςη. 
 
Ο χρόνοσ εγγύηςησ, κατϊ τον οπούο ο ανϊδοχοσ φϋρει τον κύνδυνο του ϋργου και υποχρεούται ςτη 
ςυντόρηςό του, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 157 και την παρ. 2 του ϊρθρου 172 και μετϊ 
την πϊροδο του οπούου ενεργεύται η οριςτικό παραλαβό, ορύζεται ςε δεκαπϋντε (15) μόνεσ. 
Ο χρόνοσ εγγύηςησ αρχύζει από τη βεβαιωμϋνη περϊτωςη των εργαςιών αν μϋςα ςε δύο (2) μόνεσ από 
αυτό υποβληθεύ από τον ανϊδοχο η τελικό επιμϋτρηςη, ϊλλωσ από την ημερομηνύα που υποβλόθηκε ό με 
οποιονδόποτε ϊλλο τρόπο ςυντϊχθηκε η τελικό επιμϋτρηςη. 
 
29.2.2 Η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να επιθεωρεύ κατϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα το ϋργο κατϊ το 
χρόνο εγγύηςησ με ςκοπό την αποκϊλυψη τυχόν τϋτοιων ελλεύψεων. τισ επιςκϋψεισ θα καλεύται να 
παρευρύςκεται και ο Ανϊδοχοσ. 
 
29.2.3 την περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ αρνηθεύ να εκτελϋςει τισ τυχόν εργαςύεσ επιςκευών ό 
επανορθωτικϋσ εργαςύεσ, ςύμφωνα με το παρόν ϊρθρο, που αποτελούν υποχρϋωςό του και μϊλιςτα ςε 
εύλογο χρόνο (ανϊλογα με το εύδοσ τησ βλϊβησ) και ςε βαθμό που να ικανοποιούν λογικϊ την Τπηρεςύα, 
τότε η Τπηρεςύα θα δικαιούται να αναθϋςει ςε τρύτουσ την εκτϋλεςη αυτών των εργαςιών και να ειςπρϊξει 
το κόςτοσ τουσ καθ' οιονδόποτε τρόπο από τον Ανϊδοχο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 30: ΙΦΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

     Η εκτϋλεςη του ϋργου διϋπεται από την Ελληνικό Νομοθεςύα εν γϋνει και ειδικότερα από τον 
Ν.4412/2016 και τισ διατϊξεισ του ΥΕΚ 2221Β/30-7-2012 « Ϊγκριςη τετρακοςύων ςαρϊντα Ελληνικών 
Σεχνικών Προδιαγραφών» όπωσ τροποποιόθηκαν και ςυμπληρώθηκαν ό αντικαταςτϊθηκαν και ιςχύουν 
κατϊ την ημϋρα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ. 
     Διϋπεται επύςησ από τουσ όρουσ τησ Διακόρυξησ, τουσ όρουσ τησ παρούςασ Ειδικόσ υγγραφόσ 
Τποχρεώςεων και τουσ όρουσ των λοιπών ςυμβατικών τευχών και ςτοιχεύων τησ μελϋτησ τησ Τπηρεςύασ. 
 
                                                                                 ΑΤΓΟΤΣΟ 2020                    

Ο ςυντϊξασ Η προώςταμϋνη Σμ. Μελ. & Διαγ. Ο Δ/ντησ Σ.Τ.Δ.Ν. 
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