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ΑΘΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΕΣΥ 
Στο παρόν τεφχοσ τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνονται οι Γενικοί και 
οι Ειδικοί όροι, με βάςθ τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τισ Ε.Τ.Ε.Ρ. (ΦΕΚ 2221/Βϋ/30-07-
2012) και τισ Συμπλθρωματικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τουσ όρουσ των υπόλοιπων 
ςυμβατικϊν τευχϊν πρόκειται να εκτελεςτεί θ ςυμφωνία – πλαίςιο για τθν καταςκευι του 
ζργου του κζματοσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και όλων των εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων που  κα 
προκφψουν). 

 
ΑΘΟ 2: ΣΥΜΒΑΣΘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΜΕΝΟ 
2.1 Γενικά 

2.1.1  Με τον όρο «Συμφωνία – πλαίςιο» νοείται θ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
και του Αναδόχου, οι όροι τθσ οποίασ κακορίηονται από το ςφνολο των τευχϊν δθμοπράτθςθσ, 
ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ κα υπογραφοφν οι επιμζρουσ εκτελεςτικζσ ςυμβάςεισ. 
Με τον όρο «Εκτελεςτικι ςφμβαςθ ι ςφμβαςθ ι εργολαβία» νοείται κάκε ςυμφωνία που κα 
υπογραφεί μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
Συμφωνίασ – Ρλαίςιο, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των Συμβατικϊν τευχϊν για τθν καταςκευι του 
ζργου του κζματοσ. 
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ςυμφωνίασ - πλαίςιο, μαηί με ΓΕ & ΟΕ και τα απρόβλεπτα 
ανζρχεται ςε 806.451,61 €, ενϊ θ ςυνολικι δαπάνθ που περιλαμβάνει τα ανωτζρω ςυν τθ 
δαπάνθ για Φ.Ρ.Α. 24%  ανζρχεται ςτο ποςό του 1.000.000,00 €. 
Το ζργο χρθματοδοτείται από ΚΑΡ Επενδυτικϊν δαπανϊν (πρϊθν ΣΑΤΑ) του Διμου Θ.Ρ. 
Νάουςασ: 700.000 € (υπόλοιπα 2021), 150.000 (πρόβλεψθ χρθματοδότθςθσ 2022) και 150.000 
(πρόβλεψθ χρθματοδότθςθσ 2023) και είναι εντεταγμζνο ςτο Τ.Ρ. 2021 και ςτον 
προχπολογιςμό του 2021 του Διμου Νάουςασ ςτον Κ.Α. 02.64.7333.034, και κα υπόκειται ςτισ 
κρατιςεισ που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, περιλαμβανομζνθσ και τθσ κράτθςθσ του 
άρκρου 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011 για τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων. 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγκεκριμζνων ςυμβατικϊν τευχϊν. 
 
2.1.2  Τα Συμβατικά Τεφχθ και θ ςειρά ιςχφοσ τουσ, ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των όρων τουσ, 
κακορίηονται ςτθ Διακιρυξθ. Οι όροι «Σφμβαςθ», «Σφμβαςθ Καταςκευισ του Ζργου» και 
«Εργολαβικό Συμφωνθτικό» χρθςιμοποιοφνται ταυτόςθμα. 
 
2.1.3  Θ «Σφμβαςθ» ςυνίςταται από το ομϊνυμο κείμενο και από τα Συμβατικά Τεφχθ, που 
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ. 
 

2.2 Συμβατικό αντικείμενο εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων 
Το «Συμβατικό Αντικείμενο» ςυνίςταται ςτθν ανάλθψθ και εκπλιρωςθ από τον Ανάδοχο όλων 
των υποχρεϊςεων που απορρζουν από κάκε εκτελεςτικι ςφμβαςθ. Μεταξφ των υποχρεϊςεων 
αυτϊν περιλαμβάνονται και οι παρακάτω: 
- Θ πραγματοποίθςθ όλων των καταςκευϊν που περιλαμβάνονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι. 
- Θ ςυντιρθςθ του Ζργου με μζριμνα και δαπάνεσ του ςε όλθ τθ διάρκεια του Χρόνου Εγγφθςθσ. 
- Θ χρθματοδότθςθ του Ζργου, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του, για τα ενδιάμεςα διαςτιματα, εν 
όψει των περιοδικϊν πλθρωμϊν εκ μζρουσ του Κ.τ.Ε, τθσ εκτζλεςθσ προκαταρκτικϊν εργαςιϊν 
για τισ οποίεσ δεν προβλζπονται τμθματικζσ πλθρωμζσ, κ.λ.π. 
- Το κόςτοσ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, τα οποία ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει 
κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 12 τθσ παροφςασ. 
 

ΑΘΟ 3: ΕΓΓΥΘΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΛΘ ΕΚΤΕΛΕΣΘ 
3.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ςυμφωνίασ - πλαίςιο 
Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο, ο ςυμβαλλόμενοσ ςτθ ςυμφωνία-
πλαίςιο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να κατακζςει πριν ι κατά τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 



 

παρ. 1 γ) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,5% επί τθσ ςυνολικισ 
αξίασ τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο, εκτόσ ΦΡΑ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 15.2 ςτοιχεία τθσ διακιρυξθσ και επιπλζον τον 
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο αποδεςμεφεται ιςόποςα και αναλογικά κατ' 
ζτοσ ςε ςχζςθ με το χρόνο ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο και μετά τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου των εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων 
τθσ ςυμφωνίασ - πλαίςιο επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
ζναντι των ςυμμετεχόντων ςτθ ςυμφωνία-πλαίςιο οικονομικϊν φορζων.  
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ Συμφωνίασ - Ρλαίςιο κατά το άρκρο 132 του Ν.4412/2016, θ 
οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ αξίασ τθσ Συμφωνίασ - πλαίςιο, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ 
να κατακζςει, πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται 
ςε ποςοςτό 0,5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςυμφωνίασ – 
πλαίςιο ι και των εκτελεςτικϊν τθσ ςυμβάςεων όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ του κυρίου του ζργου, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του Ρροϊςταμζνου τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, ιδίωσ μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ 
του αναδόχου. Θ ζνςταςθ του αναδόχου κατά τθσ αποφάςεωσ δεν αναςτζλλει τθν είςπραξθ του 
ποςοφ τθσ εγγυιςεωσ. 
 
3. 2 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ εκτελεςτικϊν ςυμβάςεων 
Ρζραν τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Συμφωνίασ - Ρλαίςιο, κατά τθν υπογραφι κάκε 
επιμζρουσ ςφμβαςθσ κα κατατίκεται από τον Ανάδοχο πρόςκετθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ 
εκτζλεςθσ τθσ επιμζρουσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ 
αξίασ τθσ επιμζρουσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ. Εάν δεν προςκομιςτεί θ εγγυθτικι αυτι επιςτολι, 
κεωρείται ότι ο Ανάδοχοσ αρνικθκε τθ ςφναψθ τθσ επιμζρουσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ, 
καταπίπτουν οι ζωσ τότε κατατεκείςεσ εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ, και θ Διευκφνουςα Υπθρεςία 
κινεί τθ διαδικαςία ζκπτωςισ του ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 160 του Ν.4412/2016.   
 Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 ν. 4412/2016, θ 
οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ ανακζτουςα αρχι οφείλει να απαιτεί από 
τον ανάδοχο να κατακζςει, μζχρι και τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ 
αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ ΦΡΑ. 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν 
παράγραφο 15.2 τθσ παροφςασ, πλθν τθσ περ. (θ), και επιπρόςκετα, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ . 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
κυρίου του ζργου ζναντι του αναδόχου. 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά τρεισ (3) 
τουλάχιςτον μινεσ από το άκροιςμα τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ, τθσ οριακισ προκεςμίασ και 
του χρόνου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ του ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 171 του ν. 4412 και τα 
ζγγραφα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθν περίπτωςθ 
παράβαςθσ από τον ανάδοχο των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ, καταπίπτουν με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία εκδίδεται μετά από προθγοφμενθ ειςιγθςθ τθσ Διευκφνουςασ 
Υπθρεςίασ. 
Ειδικά, ςε περίπτωςθ οριςτικοποίθςθσ τθσ απόφαςθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, το ςφνολο των 
εγγυιςεων για τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου, καταπίπτει υπζρ του κυρίου του ζργου, ωσ ειδικι 



 

ποινικι ριτρα, και κατά μζγιςτο μζχρι το υπολειπόμενο προσ καταςκευι ποςό τθσ ςφμβαςθσ 
και εφόςον λθφκεί υπόψθ προσ επιςτροφι αρνθτικόσ λογαριαςμόσ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, όπωσ αυτι διαμορφϊκθκε κατόπιν τροποποιιςεων τθσ ςφμβαςθσ, 
κατά το άρκρο 132 του ν. 4412/2016, μειϊνεται αμζςωσ μετά από τθν ζγκριςθ τθσ τελικισ 
επιμζτρθςθσ από τθ διευκφνουςα υπθρεςία, κατά ποςοςτό εβδομιντα τοισ εκατό (70%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ. 
Το ςφνολο των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται χωρίσ κακυςτζρθςθ, αμζςωσ μετά 
από τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ και τθν ζγκριςθ του τελικοφ λογαριαςμοφ του 
ζργου. 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν 
παράγραφο 15.2 τθσ διακιρυξθσ και επιπρόςκετα, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ . 
 
 

ΑΘΟ 4: ΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ 
4.1 Συνολικι Ρροκεςμία 

Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο ορίηεται ςε τρία (3) ζτθ, θ οποία μπορεί να 
παρατακεί για ακόμα ζνα (1) ζτοσ κατόπιν αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ τθσ ανακζτουςασ. Ωσ 
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ορίηεται θ θμερομθνία υπογραφισ του 
ςυμφωνθτικοφ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο (εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςε αυτό).  
Οι επιμζρουσ εκτελεςτικζσ ςυμβάςεισ μποροφν να ανατεκοφν ςτον Ανάδοχο εντόσ τθσ διάρκειασ 
ιςχφοσ τθσ Συμφωνίασ - Ρλαίςιο. Οι προκεςμίεσ εκτζλεςθσ των επιμζρουσ εκτελεςτικϊν 
ςυμβάςεων και ο χρόνοσ ζναρξθσ τθσ κάκε προκεςμίασ κα ορίηονται με το ςχετικό ςυμφωνθτικό 
τθσ επιμζρουσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ. Οι οριηόµενεσ προκεςµίεσ κα είναι εφλογεσ, ιτοι 
ανάλογεσ των ποςοτιτων κάκε εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει 
τισ εργαςίεσ τθσ επιµζρουσ ςφµβαςθσ και τυχόν διαφωνία του ςχετικά µε τθν τικζµενθ 
προκεςµία επιλφεται κατά τα οριηόµενα ςτο άρκρο 198 του Ν. 4412/2016. Θ διάρκεια εκτζλεςθσ 
των επιμζρουσ ςυμβάςεων, που ςυνάπτονται εντόσ του χρόνου υλοποίθςθσ τθσ Συμφωνίασ - 
Ρλαίςιο, μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λιξθσ τθσ Συμφωνίασ - Ρλαίςιο.  
 Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Συμφωνίασ – Ρλαίςιο και επιμζρουσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ, ςτα 
τεφχθ τθσ κάκε επιμζρουσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ, κα κακορίηεται επακριβϊσ το είδοσ και θ 
ζκταςθ των απαιτοφμενων εργαςιϊν ο τρόποσ εκτζλεςισ τουσ, κακϊσ και το χρονοδιάγραμμα 
ολοκλιρωςισ τουσ.  
Σθμειϊνεται ότι θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να ανακζςει περιςςότερεσ τθσ μίασ 
εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ με χρονικι επικάλυψθ ι ακόμα και ταυτόχρονα. Ο ανάδοχοσ οφείλει να 
ζχει ςυνεκτιμιςει τθ διακεςιμότθτα του για το λόγο αυτό. 
Θ Συμφωνία - Ρλαίςιο και οι επιμζρουσ ςυμβάςεισ μποροφν να τροποποιοφνται κατά τθ 
διάρκεια τουσ κατά τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν.4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

          
4.2 Ροινικζσ ριτρεσ ςυνολικισ προκεςμίασ 

Για κάκε θμζρα υπαίτιασ από μζρουσ του υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ επιβάλλεται 
ςτον ανάδοχο ποινικι ριτρα, που ορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 148 του Ν.4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, δθλαδι: 
Θ ποινικι ριτρα που επιβάλλεται ςτον ανάδοχο για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ 
προκεςμίασ ορίηεται ςε δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου και 
επιβάλλεται για αρικμό θμερϊν ίςο με το είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ προβλεπόμενθσ από τθ 
ςφμβαςθ αρχικισ ςυνολικισ προκεςμίασ. Για τισ επόμενεσ θμζρεσ μζχρι ακόμα δεκαπζντε τοισ 
εκατό (15%) τθσ αρχικισ ςυνολικισ προκεςμίασ, θ ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα ορίηεται ςε 
είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου. 
Ωσ μζςθ θμεριςια αξία νοείται το πθλίκο τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ δθλαδι του ςυνολικοφ 
χρθματικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, μαηί με το ποςό των ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων και χωρίσ 
το Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.), προσ τθν εγκεκριμζνθ προκεςμία του ζργου δθλαδι 



 

αρχικι ςυνολικι προκεςμία και όλεσ οι παρατάςεισ που ζχουν εγκρικεί μετά από ςχετικό 
αίτθμα του αναδόχου. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για τθν υπζρβαςθ τθσ εγκεκριμζνθσ προκεςμίασ δεν 
επιτρζπεται να υπερβοφν ςυνολικά ποςοςτό ζξι τοισ εκατό (6%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.. 
 

ΑΘΟ 5: ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
5.1 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 145 του Ν.4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, ο Ανάδοχοσ οφείλει, ςε διάςτθμα δζκα πζντε (15) θμερολογιακϊν 
θμερϊν από τθν υπογραφι κάκε εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ να υποβάλει ςτθ Διευκφνουςα το ζργο 
Υπθρεςία, προσ ζγκριςθ, το πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου, ζτςι που να ανταποκρίνεται 
ςτθν προκεςμία τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ. και ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του ανωτζρω νόμου πρζπει θ 
Διευκφνουςα Υπθρεςία να εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα μζςα ςε δζκα πζντε (15) θμζρεσ. 
 
5.2 Το χρονοδιάγραμμα αυτό, που διζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 145 του Ν. 
4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, κα περιλαμβάνει: 
 
(1) Λεπτομερειακι χρονικι ανάλυςθ για το ςφνολο των δραςτθριοτιτων εκτζλεςθσ του ζργου, 
με διάκριςι τουσ ςε δραςτθριότθτεσ με ευκφνθ του Αναδόχου και ςε δραςτθριότθτεσ με ευκφνθ 
τθσ Υπθρεςίασ Επίβλεψθσ. 
(2) Ρλιρθσ αιτιολόγθςθ ςτθν τεχνικι ζκκεςθ των χρονικϊν διαρκειϊν που προβλζπονται για 
κάκε δραςτθριότθτα ςυνοδευόμενθ με τισ αντίςτοιχεσ ποςότθτεσ, θ οποία κα αναλυκεί ςε 
επιμζρουσ εργαςίεσ του Τιμολογίου, ι και ςε προεργαςίεσ που δεν προβλζπονται ςτο Τιμολόγιο. 
 
5.3 Ο Ανάδοχοσ κατά το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ζγκριςθ του οριςτικοφ 
χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ του ζργου κα ενεργεί ςφμφωνα με το δικό του 
χρονοδιάγραμμα, φζροντασ ακζραια τθν ευκφνθ, αν αυτό αντίκειται ςτουσ όρουσ των τευχϊν 
(και ςχεδίων) τθσ δθμοπραςίασ. Για το λόγο αυτό κεωρείται, ςυμβατικά, ότι θ διαδικαςία τθσ 
κατάρτιςθσ και ζγκριςθσ ι μεταβολισ του χρονοδιαγράμματοσ δεν επιφζρει κακυςτζρθςθ. Θ 
ζγκριςθ του χρονοδιαγράμματοσ δεν περιλαμβάνει τθν, με οποιαδιποτε ζννοια, ςυμφωνία τθσ 
Υπθρεςίασ ςχετικά με τον τρόπο υλοποίθςθσ αυτοφ από τον Ανάδοχο. 
 

ΑΘΟ 6: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 
6.1 Μελζτθ των ςυνκθκϊν του ζργου 

6.1.1  Θ ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία με τθν υποβολι προςφοράσ αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο 
ότι οι διαγωνιηόμενοι και κατ’ επζκταςθ ο Ανάδοχοσ ζχουν, με ςκοπό να καταςτοφν πλιρωσ 
ενιμεροι των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ κακϊσ και να εκτιμιςουν με επάρκεια τουσ 
επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ και όλεσ εκείνεσ τισ ςυνκικεσ που κα επθρεάςουν τθν διαμόρφωςθ 
τθσ Ρροςφοράσ τουσ, διερευνιςει πλιρωσ: 
α. Τθν περιοχι του ζργου. 
β. Τθ Διεκνι και Ελλθνικι αγορά εργαςίασ, υλικϊν, μθχανικοφ εξοπλιςμοφ. 
γ. Τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου. 
δ. Τα τυχόν διατικζμενα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ από το Δθμόςιο και Οργανιςμοφσ (π.χ. 
Υπουργείο Εκνικισ Αμφνθσ ΔΕΘ, ΟΤΕ, ΟΣΕ κ.λ.π.), Τοπικζσ Αρχζσ κ.λ.π. 
ε. Τουσ τρόπουσ προςπζλαςθσ, τουσ φόρτουσ τθσ υπάρχουςασ κυκλοφορίασ και τα προβλιματα 
εξαςφάλιςισ τθσ. 
η. Τισ δυνατότθτεσ εγκατάςταςθσ εργοταξίων. 
θ. Τθ διακεςιμότθτα των εκτάςεων που κα καταλθφκοφν από τα ζργα. 
κ. Τθν ανάγκθ απρόςκοπτθσ παροχισ νεροφ ςτουσ καλλιεργθτζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια 
καταςκευισ των ζργων κατά τθν αρδευτικι περίοδο από τισ υφιςτάμενεσ υποδομζσ ι άλλεσ που 
κα κλθκεί να καταςκευάςει ο Ανάδοχοσ. 
ι. Και γενικότερα οποιαδιποτε άλλα ηθτιματα μποροφν κατά οιονδιποτε τρόπο να επθρεάςουν 
τισ εργαςίεσ, τθν πρόοδο, τον τρόπο εκτζλεςθσ ι τθν τιμολόγθςθ αυτϊν, ςε ςυνδυαςμό με τουσ 



 

όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
6.1.2  Τονίηεται ότι ςτοιχεία ςχετικά με τισ υφιςτάμενεσ ςυνκικεσ, όπωσ π.χ. ποιότθτα 
υπεδάφουσ, αποτελζςματα πάςθσ φφςεωσ ερευνϊν, ςτοιχεία πάςθσ φφςεωσ παρατθριςεων, 
κ.λ.π., τίκενται ςτθ διάκεςθ των διαγωνιηομζνων για ενθμζρωςι τουσ και μόνο. Τα ςτοιχεία 
αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεςμεφουν ςυμβατικά τθν Υπθρεςία, αλλά μποροφν να 
χρθςιμεφςουν ωσ απλό βοικθμα για τθν ςφνταξθ των Ρροςφορϊν. Αφινεται πάντωσ ςτθν κρίςθ 
των διαγωνιηομζνων να αξιολογιςουν τα ςτοιχεία αυτά ι και να προβοφν με δικι τουσ ευκφνθ, 
φροντίδα και δαπάνθ ςε οποιεςδιποτε ςυμπλθρωματικζσ ζρευνεσ, ι παρατθριςεισ για 
επαλικευςθ, επζκταςθ και ακριβζςτερο κακοριςμό των ςτοιχείων που τουσ διατζκθκαν. 
 
6.1.3  Επιςθμαίνονται οι δυςχζρειεσ που είναι δυνατό να προκφψουν από τισ εργαςίεσ που κα 
εκτελοφνται ςτθν περιοχι του ζργου από άλλθ Υπθρεςία ι από άλλουσ πικανοφσ εργολιπτεσ, 
ϊςτε να τισ πάρει ο Ανάδοχοσ υπόψθ κατά τθν μόρφωςθ τθσ προςφοράσ του. Ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να μθ παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν από τθν άλλθ Υπθρεςία, ι από άλλουσ 
Αναδόχουσ που χρθςιμοποιοφνται από τον Κφριο του ζργου ςε εργαςίεσ που δεν 
περιλαμβάνονται ςτθν ςφμβαςθ του. Αντίκετα υποχρεοφται να τουσ διευκολφνει με τα μζςα 
που αυτόσ χρθςιμοποιεί ρυκμίηοντασ ζτςι τθν ςειρά εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ϊςτε να μθν 
παρεμβάλλει κανζνα εμπόδιο ςτισ εργαςίεσ που εκτελοφνται από τθν Υπθρεςία αυτι ι από 
άλλουσ Αναδόχουσ. 
Κατά τον ίδιο τρόπο κα πρζπει να ςυμπεριφζρεται και με τα ςυνεργεία, ι τουσ εργολάβουσ των 
εταιρειϊν και οργανιςμϊν κοινισ ωφζλειασ που κα εργάηονται ςτθν περιοχι, ι τισ παρυφζσ τθσ 
περιοχισ του ζργου. 
 
6.1.4  Ραράλειψθ του Αναδόχου προσ ενθμζρωςι του με κάκε δυνατι πλθροφορία, που αφορά 
ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν απαλλάςςει αυτόν από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι 
του προσ τθ Σφμβαςθ. 
 

6.2 Υποχρζωςθ του Αναδόχου να επαλθκεφςει ςτοιχεία που χορθγοφνται 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει, μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ (και οι διαγωνιηόμενοι κατά τθν φάςθ 
του διαγωνιςμοφ), να επαλθκεφςει όλα τα ςτθν διάκεςι του ςτοιχεία και να εκτελζςει και τυχόν 
ςυμπλθρωματικζσ ζρευνεσ κ.λ.π., προκειμζνου να οριςτικοποιθκοφν τα καταςκευαςτικά ςχζδια 
των ζργων. 
Θ επαλικευςθ των διατικεμζνων ςτοιχείων με επί τόπου μετριςεισ υπάγεται ςτθν κατθγορία 
των "ειδικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου", για τισ οποίεσ δεν προβλζπεται καταβολι αμοιβισ 
ςτον Ανάδοχο. 
 

6.3 Αρχαιότθτεσ και άλλα ευριματα 
Ρριν τθν ζναρξθ καταςκευισ του ζργου, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ειδοποιιςει εγγράφωσ τθν 
Αρχαιολογικι Υπθρεςία, ςφμφωνα και με τουσ ςχετικοφσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ. Ππου 
υπάρχει πικανότθτα ςυνάντθςθσ αρχαιολογικϊν ευρθμάτων και ανάλογα με το είδοσ των 
εργαςιϊν που πρόκειται να εκτελεςτοφν ςτθ ςχετικι περιοχι, είναι δυνατόν ο ανάδοχοσ να 
υποχρεωκεί να εκτελζςει διερευνθτικζσ τομζσ ι και άλλου είδουσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ, δθλαδι 
αναςκαφικό ζργο, φςτερα από εντολι τθσ Υπθρεςίασ, αποηθμιοφμενοσ ςφμφωνα με τθν 
Εγκφκλιο Δ17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97. 
 
Σε περίπτωςθ αρχαιολογικϊν τομϊν εδάφουσ αυτζσ κα πρζπει να διενεργθκοφν με 
προειδοποίθςθ προσ τθν επίβλεψθ, ϊςτε να παραςτεί, θ οποία προειδοποίθςθ πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον 4 εργαςίμων θμερϊν. 
 
6.3.1  Αν κατά τισ ερευνθτικζσ τομζσ, ι τθν πρόοδο των εργαςιϊν διαπιςτωκεί θ φπαρξθ 
αρχαίων - οποιαςδιποτε θλικίασ - τότε, πζραν τθσ ειδοποιιςεωσ τθσ Επιβλζψεωσ και τθσ 
αρμόδιασ Εφορίασ Αρχαιοτιτων, επιςθμαίνεται ότι οι ςχετικζσ εργαςίεσ κα γίνουν υπό τθν 



 

παρακολοφκθςθ και με τθ ςυμμετοχι τθσ Εφορίασ Αρχαιοτιτων. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
παρζχει ςυνεργεία και μζςα και να διευκολφνει το ζργο τθσ αναςκαφισ, αποηθμιοφμενοσ 
ςφμφωνα με τθν Εγκ. Δ17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97. Ο Ανάδοχοσ δεν κα δικαιοφται πρόςκετθσ 
αποηθμίωςθσ για ςταλίεσ μθχανθμάτων και ςυνεργείων και άλλεσ ςυνζπειεσ από τθν 
κακυςτζρθςθ τθσ βραδείασ προόδου των αναςκαπτικϊν εργαςιϊν. 
 
6.3.2  Σε κάκε περίπτωςθ θ ιδιοκτθςία των ευρθμάτων ανεξαρτιτωσ του είδουσ των ανικει ςτο 
Ελλθνικό Δθμόςιο. Σε κάκε περίπτωςθ ιςχφει θ ςχετικι Ελλθνικι Νομοκεςία. 
 

6.4 Χριςθ υλικϊν, μεκόδων κλπ που καλφπτονται από διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ 
6.4.1  Σε περίπτωςθ που κάποια υλικά, μθχανιματα ι τρόποι εργαςίασ από τα απαιτοφμενα για 
το ζργο καλφπτονται από διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ, τα ζξοδα απόκτθςθσ του δικαιϊματοσ για 
τθ χρθςιμοποίθςθ του διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ βαρφνουν τον Ανάδοχο. Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ 
είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για οποιαδιποτε παράτυπθ ι παράνομθ χρθςιμοποίθςθ υλικϊν, 
ι μεκόδων, ι μελετϊν, ι μθχανθμάτων κ.λ.π. που καλφπτονται από διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ. 
 
6.4.2  Αν ο Ανάδοχοσ παραλείψει ςκόπιμα ι ακζλθτα να αποκτιςει με ορκό και νόμιμο τρόπο τα 
δικαιϊματα ευρεςιτεχνίασ, θ παράλειψθ αυτι κεωρείται αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά και 
επιςφρει τισ ακόλουκεσ κυρϊςεισ: 
 
α. Ο Κ.τ.Ε δικαιοφται με μονομερι ενζργειά του να του παρακρατιςει από τον πρϊτο επόμενο 
λογαριαςμό, ι να εκπζςει από τισ εγγυιςεισ για καλι εκτζλεςθ το ποςό που αντιςτοιχεί ςτα 
δικαιϊματα ευρεςιτεχνίασ, ι το ποςό ςτο οποίο τυχόν κα καταδικαςτεί, ι ςυγκαταδικαςκεί από 
τον κάτοχο του διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ. Τοφτο ιςχφει ζςτω και αν θ ςχετικι δίκθ δεν ζχει 
τελεςιδικιςει. 
 
β. Ο Κ.τ.Ε δικαιοφται να αξιϊςει αποηθμίωςθ για θκικι βλάβθ. 
 

6.5 Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για τθν περίπτωςθ ατυχιματοσ 
Για κάκε περίπτωςθ ατυχιματοσ οφειλόμενου ςε πράξεισ ι παραλείψεισ του Αναδόχου, των 
υπεργολάβων του, ι/και του προςωπικοφ του, ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ 
ποινικά και αςτικά. 
 

6.6 Επίβλεψθ - Δικαίωμα τθσ Επίβλεψθσ να ςυμπλθρϊνει παραλείψεισ του Αναδόχου 
6.6.1  Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ Υπθρεςίασ, που εκπροςωπείται από το προςωπικό 
Επίβλεψθσ του Ζργου. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να επιτρζπει ελεφκερα τθν είςοδο ςτουσ 
Επιβλζποντεσ και ςε όλουσ τουσ εντεταλμζνουσ για τθν επίβλεψθ του Ζργου υπαλλιλουσ τθσ 
Υπθρεςίασ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ / περιοχζσ ςτισ οποίεσ κα επιτελζςει κάποια δραςτθριότθτα. 
Το ίδιο ιςχφει και για όποιον άλλο, ςτον οποίο θ Υπθρεςία κα δϊςει ςχετικι ζγκριςθ. 
Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυμμορφϊνεται προσ τισ ζγγραφεσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, 
που δίνονται για τθν άρτια, εφρυκμθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ του Ζργου και οφείλει να διευκολφνει 
τθν επίβλεψθ και το προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ Επίβλεψθσ ςτθν άςκθςθ των ελζγχων κ.λ.π.. 
Το ότι θ Υπθρεςία επιβλζπει το Ζργο δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από οποιαδιποτε ευκφνθ, 
που προκφπτει από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι και τουσ ιςχφοντεσ Νόμουσ, Διατάξεισ 
κ.λ.π., οφτε εξαςκενίηει τισ πλιρεισ και αποκλειςτικζσ ευκφνεσ του και υποχρεϊςεισ του που 
επιτάςςουν οι όροι τθσ Διακιρυξθσ Δθμοπραςίασ, τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ., τθσ Τ.Ρ. και των λοιπϊν 
Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ. 
 
6.6.2  Χωρίσ ςτο παραμικρό να μειϊνεται θ ευκφνθ του Αναδόχου για τθν ικανοποίθςθ των 
όρων αυτοφ του άρκρου, θ Υπθρεςία Επίβλεψθσ διατθρεί το δικαίωμα να ςυμπλθρϊνει 
ενζργειεσ του Αναδόχου, αν τοφτο απαιτείται, ςε βάροσ και για λογαριαςμό του. 
Θ Υπθρεςία μπορεί να αςκιςει το δικαίωμα αυτό όταν ο Ανάδοχοσ αμελιςει ι αποδειχκεί 
ανίκανοσ να ικανοποιιςει τισ απαιτιςεισ αυτοφ του άρκρου. 



 

 
6.7 Ρεριοχζσ μακράν τθσ κζςθσ του ζργου και οδοί μεταφοράσ 

6.7.1  Πλοι οι προαναφερκζντεσ όροι του παρόντοσ άρκρου ιςχφουν για όλουσ τουσ χϊρουσ / 
περιοχζσ ςτισ οποίεσ ο Ανάδοχοσ κα επιτελζςει κάποια δραςτθριότθτα. 
 
6.7.2  Πλοι οι προαναφερκζντεσ όροι του παρόντοσ άρκρου ιςχφουν κατ' αναλογία και για τισ 
οδοφσ που κα χρθςιμοποιιςει και ο Ανάδοχοσ για οδικζσ μεταφορζσ, τα τυχόν ζργα ενίςχυςθσ 
υποδομισ των κ.λ.π. 
 

6.8 Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 
6.8.1  Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου που δεν ςυνεπάγονται ιδιαίτερθ αμοιβι, γιατί οι δαπάνεσ 
και οι αμοιβζσ κα πρζπει να ζχουν περιλθφκεί ανθγμζνα ςτισ τιμζσ Ρροςφοράσ του Αναδόχου 
περιλαμβάνονται, εκτόσ από τισ υποχρεϊςεισ που αναφζρονται ςτα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ 
τα παρακάτω: 
α. Θ εκπόνθςθ των τυχόν μελετϊν εφαρμογισ του Ζργου. 
β. Θ εκπόνθςθ ςχεδίου εκτροπισ και ελζγχου ποταμοφ ι τάφρων και απομάκρυνςθσ υδάτων και 
εκτροπισ τθσ κυκλοφορίασ εάν απαιτείται. 
γ. Θ αποτφπωςθ του φυςικοφ εδάφουσ και θ εφαρμογι με παςςάλωςθ τθσ χάραξθσ ςτο ζδαφοσ 
ι θ αναπαςςάλωςθ ςτο ζδαφοσ των κάκε είδουσ ζργων, ανεξάρτθτα του αν προβλζπεται ςτο 
τιμολόγιο ότι περιλαμβάνεται θ εργαςία αυτι ςτισ τιμζσ μονάδασ τθσ προςφοράσ του. 
δ. Θ τυχόν αναγκαία πφκνωςθ υψομετρικϊν αφετθριϊν (REPERS) που κα τοποκετθκοφν ςε 
ςτακερό (ανυποχϊρθτο) ζδαφοσ. Επίςθσ, ο ζλεγχοσ του υψομετρικοφ ςυςχετιςμοφ των REPERS 
τθσ μελζτθσ που κα πρζπει να τθροφν τισ απαιτιςεισ ακρίβειασ των κειμζνων διατάξεων ι 
ακόμθ ενδεχομζνωσ και θ ίδρυςθ νζου χωροςτακμικοφ δικτφου, εφόςον τοφτο απαιτθκεί μετά 
τουσ ανωτζρω ελζγχουσ. Ο ζλεγχοσ αυτόσ κα γίνει αμζςωσ μετά τθν εγκατάςταςθ του Αναδόχου 
ςτο ζργο. Επίςθσ, οι εργαςίεσ ίδρυςθσ/πφκνωςθσ και επίλυςθσ του απαραίτθτου 
πολυγωνομετρικοφ δικτφου οριηοντιογραφικοφ ελζγχου των εργαςιϊν, με τισ απαραίτθτεσ 
εργαςίεσ ςυντιρθςισ του ςφμφωνα με τθν πρόοδο του ζργου. 
ε. Θ λιψθ των επιμετρθτικϊν ςτοιχείων από κοινοφ με τθν επίβλεψθ και θ ςφνταξθ (από τον 
Ανάδοχο) των επιμετρθτικϊν ςχεδίων και των επιμετριςεων, που κα τα υποβάλλει για αρμόδιο 
ζλεγχο. Επίςθσ, θ επαλικευςθ των ςτοιχείων εδάφουσ με επί τόπου μετριςεισ ςφμφωνα με όςα 
αναφζρκθκαν παραπάνω. 
ςτ. Θ καταςκευι και ςυντιρθςθ των κάκε είδουσ εργοταξιακϊν οδϊν που κα χρειαςκοφν για 
τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. Επίςθσ, οι τυχόν 
δαπάνεσ μίςκωςθσ χϊρου, ι αγοράσ των αναγκαίων εδαφικϊν λωρίδων για τθν καταςκευι 
αυτϊν των εργοταξιακϊν δρόμων, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ του τοπίου των 
δρόμων αυτϊν μετά τθν καταςκευι του ζργου. 
Διευκρινίηεται εδϊ ότι θ Υπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμιά δζςμευςθ να εξαςφαλίςει ςτον 
Ανάδοχο καμιά διευκόλυνςθ ι κάλυψθ δαπάνθσ ςχετιηόμενθσ με οδοφσ προςπζλαςθσ 
ανεξάρτθτα από τισ δυςκολίεσ που μπορεί να προκφψουν από τθν ζλλειψθ τουσ ο δε Ανάδοχοσ, 
ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ τουσ, είναι υποχρεωμζνοσ να προςαρμόςει τθν τεχνολογία, τα μζςα, το 
πρόγραμμα κ.λ.π. ςτισ δεδομζνεσ τοπικζσ ςυνκικεσ προκειμζνου να εκτελεςκεί θ εργαςία 
ανεξάρτθτα από τισ τυχόν επιπλζον δαπάνεσ, για τισ οποίεσ θ Υπθρεςία δεν κα του αναγνωρίςει 
καμιά αποηθμίωςθ. 
 
η. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, με δαπάνεσ του, να εξαςφαλίςει τουσ αναγκαίουσ χϊρουσ 
για τθν απόκεςθ περιςςευμάτων φυτικϊν γαιϊν, υπολειμμάτων κάκε είδουσ ζργων, όπωσ 
οποιουδιποτε περιςςεφματοσ υλικϊν, ανεξάρτθτα από τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ, τθ 
διάρκεια αυτισ, ι το μζγεκοσ τθσ απαιτοφμενθσ ζκταςθσ (ςε ςυςχετιςμό με το δθμοπρατοφμενο 
ζργο). Διευκρινίηεται ότι θ Υπθρεςία δεν κα αναγνωρίςει καμιά κακυςτζρθςθ, ι τροποποίθςθ 
του προγράμματοσ, ι καταβολι αποηθμίωςθσ ςχετιηόμενα με τζτοια προβλιματα, ενϊ 
παράλλθλα κεωρείται αυτονόθτο ότι οι κάκε είδουσ αποκζςεισ κ.λ.π. κα γίνονται ςε κζςεισ και 
κατά τρόπο που να μθν δθμιουργοφν προβλιματα ςτο περιβάλλον και να ζχουν τθν ζγκριςθ των 



 

αρμόδιων Αρχϊν. 
Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα ότι εν προκειμζνω κα γίνει αυςτθρι τιρθςθ των Ρεριβαλλοντικϊν 
όρων του ζργου. 
θ. Οι δαπάνεσ των εν γζνει μζτρων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ςφμφωνα με το άρκρο 
9 τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ. 
 
6.8.2  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προμθκεφςει με δικι του δαπάνθ όλα τα υλικά, εργατικά και 
μθχανιματα, που είναι αναγκαία, για τθν καταςκευι του ζργου, κακϊσ και να τα μεταφζρει ςτο 
εργοτάξιο από τισ πθγζσ λιψθσ τουσ. Οφείλει επίςθσ να επιςκευάηει, ςυντθρεί και αςφαλίηει με 
δικζσ του δαπάνεσ τα μθχανιματα και εργαλεία. 
 
6.8.3  Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εκτελζςει τα διάφορα ζργα ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ Οριςτικισ 
Μελζτθσ και με τα Καταςκευαςτικά Σχζδια που κα προκφψουν από τισ μελζτεσ εφαρμογισ ι 
που κα εκπονιςει ο ίδιοσ και κα εγκρικοφν προθγουμζνωσ από τθν Υπθρεςία. 
 
6.8.4  Οποιεςδιποτε αςτικζσ ι ποινικζσ ευκφνεσ, που προκφπτουν από οποιαςδιποτε φφςθσ 
δυςτυχιματα ι ηθμιζσ ςτο προςωπικό του Αναδόχου, ι ςε τρίτουσ, ι ςε περιουςίεσ τρίτων που 
οφείλονται είτε ςε αμζλεια ι υπαιτιότθτα του προςωπικοφ του αναδόχου, ι ςτισ οποιεςδιποτε 
καταςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ του Αναδόχου, ι ςτθν φπαρξθ του ζργου κακ' εαυτοφ, 
βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. Θ ευκφνθ καλφπτει όλθ τθ χρονικι περίοδο από τθν 
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ μζχρι και τθν εκπνοι του χρόνου εγγφθςθσ. 
 
6.8.5  Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβων για τθν εκτζλεςθ ειδικισ φφςθσ εργαςιϊν, ο 
Ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τισ υπόψθ εργαςίεσ. 
 
6.8.6 Απαγορεφεται αυςτθρά ςτον Ανάδοχο να προβαίνει χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ 
τθσ Υπθρεςίασ ςε οποιαδιποτε ανακοίνωςθ, ι δθμοςίευςθ ςχετικά με το ζργο, ι κάποιο τμιμα 
του ζργου, όπωσ και να επιτρζπει τθν είςοδο ςτο ζργο αναρμόδιων προςϊπων που δεν είναι 
εφοδιαςμζνα με ζγγραφθ άδεια τθσ Υπθρεςίασ. 
 
6.8.7 Στισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου είναι και οι δαπάνεσ καταςκευισ και ςυντιρθςθσ των 
οδϊν που απαιτοφνται για προςπζλαςθ προσ τισ κζςεισ απόκεςθσ των υλικϊν, κακϊσ επίςθσ και 
οι δαπάνεσ καταςκευισ και ςυντιρθςθσ των προςπελάςεων και των παρακαμπτθρίων οδϊν που 
κα χρειαςτοφν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των ζργων. 
 

6.9 Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου (Ρ.Ρ.Ε.) 
Δεν απαιτείται θ ςφνταξθ προγράμματοσ ποιότθτασ ζργου ςφμφωνα με το άρκρο 158 του 
Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 

ΑΘΟ 7 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΙΜΕΤΘΣΕΙΣ 
7.1 Τρόποσ Υποβολισ, Ελζγχου και Εγκρίςεισ Επιμετριςεων του Αναδόχου 

Αν κατά τθ διαδικαςία ελζγχου προκφψουν αμφιςβθτιςεισ ωσ προσ τθν επάρκεια των ςχετικϊν 
υπολογιςμϊν, ι των εφαρμοηομζνων υπολογιςτικϊν μεκόδων, θ Υπθρεςία δφναται να ηθτιςει 
πρόςκετουσ υπολογιςτικοφσ ελζγχουσ με τθν εφαρμογι άλλων ςυναφϊν υπολογιςτικϊν 
μεκόδων. 
Τα επιμετρθτικά ςτοιχεία κα παραδίδονται από τον Ανάδοχο υποχρεωτικά και ςε ψθφιακι 
μορφι. 
 

7.2 Μελζτθ εφαρμογισ 
Επιςθμαίνεται εδϊ ότι κατ' αρχιν, τροποποιθτικζσ μελζτεσ απαγορεφονται. Αν προκφψει τζτοια 
ανάγκθ ο Ανάδοχοσ (με μζριμνα και δαπάνεσ του όπωσ αναφζρκθκε ςτθν προθγοφμενθ 
παράγραφο) κα πρζπει: 
α. Να αιτιολογιςει πλιρωσ και εγγράφωσ τθν ανάγκθ τροποποίθςθσ. 



 

β. Να  εκπονιςει (εφόςον θ Υπθρεςία αποδεχκεί τθ ςχετικι ειςιγθςι του) και  υποβάλει τθν  
τροποποιθτικι μελζτθ, που κα είναι ςε κάκε περίπτωςθ, ςφμφωνθ με τουσ όρουσ 
δθμοπράτθςθσ. 
Ρριν από κάκε μερικι ι ολικι εφαρμογι, κατά τθν κρίςθ του Αναδόχου, ενόσ ςχεδίου που 
βρίςκεται ςε αςυμφωνία με τα υπόλοιπα ςχζδια, ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να ηθτιςει 
ζγγραφα, ζγκαιρα και χωρίσ να το αμελιςει από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία οδθγίεσ κ.λ.π. Σε 
κάκε τζτοια περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να εφαρμόςει τθν απόφαςθ τθσ Υπθρεςίασ 
πάνω ςτο κζμα που κα προκφψει με δικά του μζςα και δαπάνεσ, ςε οποιοδιποτε χρόνο και με 
οποιοδιποτε τρόπο του ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία. 
 

ΑΘΟ 8 ΤΟΡΟΓΑΦΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 
8.1 Μζςα ςτισ υποχρεϊςεισ του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ του Αναδόχου περιλαμβάνεται και ο 
κατάλλθλοσ τοπογραφικόσ εξοπλιςμόσ, που κα βρίςκεται ςυνζχεια επί τόπου του ζργου, με τον 
οποίο κα γίνονται οι τοπογραφικοί και λοιποί γεωμετρικοί ζλεγχοι τθσ καταςκευισ. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπονιςει τοπογραφικά διαγράμματα (ςε όςεσ κζςεισ είναι 
αναγκαία και δεν υπάρχουν) ςτθν κατάλλθλθ (και αποδεκτι από τθν επίβλεψθ) κλίμακα 
ανάλογα με τθν περίπτωςθ - για όλεσ τισ περιπτϊςεισ που τζτοια διαγράμματα κα απαιτθκοφν, 
όπωσ π.χ. χϊρουσ απόκεςθσ, προςωρινά ζργα, εργοταξιακζσ περιοχζσ τεχνικά ζργα κ.λ.π.. ϋΟλα 
αυτά τα διαγράμματα ςτον βακμό που απαιτείται, κα ςυνδζονται με το Κρατικό Τριγωνομετρικό 
Δίκτυο (τθσ Γ.Υ.Σ). 
Πςα τοπογραφικά διαγράμματα ςυντάξει ο Ανάδοχοσ να αναφζρονται ςτο προβολικό ςφςτθμα 
ΕΓΣΑ ‘87. 
Για όλεσ τισ τοπογραφικζσ εργαςίεσ οι προδιαγραφζσ που ιςχφουν είναι εκείνεσ του Ρ.Δ. 696/74 
με τισ τροποποιιςεισ που επζφερε το Ρ.Δ. 515/89, και των ςυναφϊν εγκυκλίων του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
Για τθ ςφνταξθ τοπογραφικϊν διαγραμμάτων ςε κζςεισ, χϊρων απόκεςθσ, εργοταξιακϊν 
περιοχϊν, προςωρινϊν ζργων που δεν κα χρθςιμοποιθκοφν από τα μόνιμα ζργα ουδεμία 
αμοιβι κα καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο. Οι παραπάνω τοπογραφιςεισ είναι απαιτθτζσ από τον 
Κ.τ.Ε για λόγουσ ςχετιηόμενουσ με τθν επίβλεψθ του ζργου, αλλά από τον Ανάδοχο κα 
κεωρθκοφν ότι οι ςχετικζσ τουσ δαπάνεσ περιλαμβάνονται, κατά τρόπο ανθγμζνο, ςτθν 
οικονομικι του προςφορά. 
Εφόςον χρειαςτεί να γίνουν κτθματολογικά διαγράμματα ςε κζςεισ, χϊρων απόκεςθσ, 
εργοταξιακϊν περιοχϊν, προςωρινϊν ι και μόνιμων ζργων ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τα 
εκπονιςει με τθ νόμιμθ αμοιβι που προβλζπεται. 
 

8.2 Γλϊςςα 
Τόςο οι αναγραφζσ ςτα ςχζδια όςο και οι υπολογιςμοί κα είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
 

ΑΘΟ 9 ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
9.1 Απαιτιςεισ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ 

Οι οποιεςδιποτε αποκζςεισ περιςςευμάτων προϊόντων, κα πρζπει να γίνονται ςε κζςεισ που να 
μθν δθμιουργοφν οποιοδιποτε πρόβλθμα ςτο περιβάλλον και πάντοτε φςτερα από αρμόδια 
ζγκριςθ. Σε περίπτωςθ που θ αποκατάςταςθ των αποκεςιοκαλάμων δεν γίνεται από τον 
Ανάδοχο όπωσ προβλζπεται από τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, τουσ νόμουσ και τισ διατάξεισ, τότε 
επιβάλλεται ςτον Ανάδοχο ανζκκλθτθ ποινικι ριτρα φψουσ 5.000 ΕΥΩ ανά ςτρζμμα 
επιφανείασ που δεν ζχει αποκαταςτακεί. Θ παραπάνω ποινικι ριτρα παρακρατείται άμεςα από 
τον επικείμενο προσ πλθρωμι λογαριαςμό ι τισ εγγυιςεισ του Αναδόχου μετά από ζγγραφθ 
εντολι τθσ επίβλεψθσ. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται των λοιπϊν ευκυνϊν του (αςτικϊν, 
ποινικϊν κ.λ.π) λόγω τθσ παραπάνω παρακράτθςθσ. 
 

ΑΘΟ 10:  ΡΛΘΩΜΕΣ – ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ – ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
10.1 Επιμετριςεισ 

Για τισ Επιμετριςεισ ιςχφουν γενικά οι διατάξεισ του άρκρου 151 του Ν. 4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 



 

Για κάκε φάςθ επιμζτρθςθσ του ζργου απαιτείται θ υποβολι εκ μζρουσ του αναδόχου των 
αντιςτοίχων επιμετρθτικϊν ςτοιχείων. 
 

10.2 Ριςτοποιιςεισ - Ρλθρωμζσ 
Οι πιςτοποιιςεισ για τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν κα ςυντάςςονται με μζριμνα και ευκφνθ 
του Αναδόχου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 152 του Ν. 4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, και κα υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία ςε χρονικά διαςτιματα όχι 
μικρότερα από ζνα μινα. 
Στο λογαριαςμό κα επιςυνάπτονται επίςθσ όλα τα ςχετικά δικαιολογθτικά κατά το άρκρο 152 
του Ν. 4412/2016,  όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, κακϊσ και τα δικαιολογθτικά των 
κρατιςεων, φορολογικισ ενθμερότθτασ κ.λ.π., που απαιτοφνται κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
Ε.Σ.Υ. και του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Αν ςυντρζχουν περιπτϊςεισ 
επιβολισ ποινικισ ριτρασ, προςτίμων κ.λ.π., κατά τουσ όρουσ αυτισ τθσ Ε.Σ.Υ. και των λοιπϊν 
όρων δθμοπράτθςθσ, αυτζσ κα απομειϊνουν το πιςτοποιοφμενο ποςό. 
Ρριν από κάκε προϊκθςθ λογαριαςμοφ για πλθρωμι από τον υπόλογο του ζργου κα 
προςκομίηονται από τον Ανάδοχο, πζρα από τα λοιπά δικαιολογθτικά, και τα παραςτατικά 
καταβολισ των απαιτοφμενων κρατιςεων. 
 

10.3 Γενικά ζξοδα και όφελοσ Αναδόχου – Επιβαρφνςεισ 
Το ποςοςτό για γενικά και επιςφαλι ζξοδα, όφελοσ εργολάβου κ.λ.π. είναι δζκα οκτϊ ςτα εκατό 
(18%) τθσ αξίασ των εργαςιϊν, που υπολογίηεται με βάςθ τισ τιμζσ του Συμβατικοφ Τιμολογίου 
και των τυχόν Νζων Τιμϊν Μονάδασ. 
Κάκε τιμι μονάδασ του τιμολογίου προςφοράσ περιλαμβάνει όλεσ τισ κάκε είδουσ επιβαρφνςεισ 
ςτα υλικά που αναφζρονται ςτουσ Γενικοφσ Προυσ του Τιμολογίου. 
Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί των τιμολογίων ειςπράξεων του Αναδόχου 
επιβαρφνει τον Κ.τ.Ε. 
 

10.4 Τιμζσ μονάδασ νζων εργαςιϊν 
Εάν παραςτεί θ ανάγκθ ςφνταξθσ νζων τιμϊν μονάδασ αυτό κα γίνει ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ. 
Για τισ νζεσ τιμζσ κα εφαρμοςτοφν τα νζα τιμολόγια του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν 
(ΦΕΚ 1746/Βϋ/19-05-2017 «Κανονιςμόσ περιγραφικϊν τιμολογίων εργαςιϊν για δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ ζργων»), όπωσ εφαρμόηονται από τισ Ανακζτουςεσ Αρχζσ κατά τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων ςφμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/8-8-2016), 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, κακϊσ και τθσ ςυμπλθρωματικισ απόφαςθσ εφαρμογισ τουσ 
(ΦΕΚ1994/Βϋ/9-6-2017 «Τροποποίθςθ απόφαςθσ ‘Κανονιςμόσ περιγραφικϊν τιμολογίων 
εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων’). 
Εφόςον απαιτθκοφν βαςικζσ τιμζσ θμερομιςκίων, υλικϊν και μιςκϊματα μθχανθμάτων, 
ςφμφωνα με το άρκρο 156 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, κα λθφκοφν από 
το Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαπιςτϊςεων Τιμϊν Δθμοςίων Ζργων που προβλζπεται από το 
άρκρο 5 τθσ απόφαςθσ ΕΔ2α/01/35/Φ.2.5/26-4-82 των Υπουργϊν Ρροεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ 
και Δθμοςίων Ζργων (ΦΕΚ 218/τΒ/1982). 
 

10.5 Ανακεϊρθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ των ζργων 
Για τθν ανακεϊρθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ των ζργων ιςχφουν οι διατάξεισ που κακορίηονται 
από το άρκρο 153 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει . 
Σε κάκε Λογαριαςμό, για τον προςδιοριςμό τθσ ανακεϊρθςθσ κα υποβάλλεται Ρίνακασ 
κατανομισ εργαςιϊν. 
 

10.6 Απολογιςτικζσ εργαςίεσ 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να δϊςει ειδικι εντολι ςτον Ανάδοχο να εκτελζςει απολογιςτικζσ 
εργαςίεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 154 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, τισ 
οποίεσ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει. 



 

Ο χρόνοσ ςυντιρθςθσ των απολογιςτικϊν εργαςιϊν του ζργου κα είναι ο ίδιοσ με τον χρόνο 
ςυντιρθςθσ των λοιπϊν εργαςιϊν του ζργου. 
 

10.7 Τροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ 
Για τθν τροποποίθςθ των ποςοτιτων εργαςιϊν που προβλζπονται ςτον προχπολογιςμό του 
ζργου, ι τθν προςκικθ νζων εργαςιϊν, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτον Ν. 4412/2016, άρκρο 156, 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 

ΑΘΟ 11: ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ ΕΓΟΥ – ΜΘΤΩΟ ΕΓΟΥ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
11.1 Θμερολόγιο ζργου 

Ο Ανάδοχοσ κα τθρεί κακθμερινά θμερολόγιο ζργου ςφμφωνα με το άρκρο 146 του Ν. 
4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 

11.2 Στατιςτικά ςτοιχεία 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ λιψθ, εκτφπωςθ και παράδοςθ ενόσ αντιτφπου και του 
αρνθτικοφ, ι εναλλακτικά ςε ψθφιακι μορφι, ςειράσ εγχρϊμων φωτογραφιϊν των διαφόρων 
φάςεων του ζργου. Οι φωτογραφίεσ κα φζρουν θμερομθνία λιψθσ και κα είναι ταξινομθμζνεσ 
κεματικά ςε καλαίςκθτα άλμπουμ με αναγραφι ςε υπότιτλο του αντικειμζνου τουσ. 
 

11.3 Μθτρϊο Ζργου 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να καταρτίςει και να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία, μαηί με τθν Τελικι 
Επιμζτρθςθ, Μθτρϊο του Ζργου, που κα περιλαμβάνει όςα αναφζρονται ςτο ΦΕΚ-1956 Β\07-
06-2017 (Απόφαςθ Αρικμ. ΔΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 4661: Ρεριεχόμενο του Μθτρϊου του Ζργου): 
 
11.4 Οι δαπάνεσ για τθν τιρθςθ και παραγωγι όλων των παραπάνω ςτοιχείων του παρόντοσ 
άρκρου κεωροφνται ότι περιλαμβάνονται ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ προςφοράσ του Αναδόχου. 
 

ΑΘΟ 12: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
12.1 Γενικοί όροι 

Κατά τθ ςφναψθ των αςφαλίςεων του ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει υπόψθ του και να 
ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ Νομοκεςίασ, όπωσ ιςχφει κατά τθν θμζρα 
ςφναψθσ των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων. 
Ομοίωσ οφείλει να ζχει υπόψθ του τθν περί αςφαλίςεων Νομοκεςία τθσ Ε.Ε. και να 
ςυμμορφϊνεται προσ τισ διατάξεισ των Κοινοτικϊν Οδθγιϊν. 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ των αςφαλιςτθρίων. 
Ωσ αςφάλιςθ κεωρείται θ πρωταςφάλιςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 102 του Ν.Δ. 
400/1970. Οι ανταςφαλίςεισ δεν υπόκεινται ςτισ ρυκμίςεισ  του Ν.Δ. 400/1970  και ςυνεπϊσ δεν 
γίνονται δεκτζσ ωσ αςφαλιςτιρια του Ζργου. 
Κάκε αςφάλιςθ, τθσ οποίασ το αςφαλιςτιριο εκδίδεται ςτθν Ελλάδα, ι ςτθν αλλοδαπι, κα 
προςυνυπογράφεται από τον αντιπρόςωπο ςτθν Ελλάδα τθσ εκδότριασ και διζπεται από το Ν.Δ. 
400/1970, όπωσ τροποποιικθκε με το Ρ.Δ. 118/1985. 
Οι παρεχόμενεσ αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κατά οποιοδιποτε τρόπο τισ 
υποχρεϊςεισ και τισ ευκφνεσ του Ανάδοχου που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ του Ζργου, 
ιδιαίτερα ςε ότι αφορά τισ προβλεπόμενεσ από τισ ςχετικζσ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ εξαιρζςεισ, 
εκπτϊςεισ, προνόμια, περιοριςμοφσ κ.λ.π., και ο ανάδοχοσ παραμζνει αποκλειςτικά υπεφκυνοσ 
για τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι/και πράγματα και πζραν από τα ποςά κάλυψθσ 
των πιο πάνω αςφαλιςτθρίων. 
Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ: 
- κα ζχουν καταρτιςκεί εγγράφωσ 
- κα περιλαμβάνουν όρουσ οι οποίοι κα ικανοποιοφν πλιρωσ τουσ όρουσ του παρόντοσ 
άρκρου και τθσ υπολοίπου Ε.Σ.Υ. και 
- κα τυγχάνουν τθσ εγκρίςεωσ του Κ.τ.Ε. 
Θ ζγκριςθ του Κ.τ.Ε ζχει τθν ζννοια του ελζγχου και τθσ εκ μζρουσ του αποδοχισ ότι οι όροι των 



 

αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων ανταποκρίνονται με επάρκεια ςτουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου και 
των λοιπϊν όρων τθσ Ε.Σ.Υ. 
Θ εκ μζρουσ του Αναδόχου καταβολι του πρϊτου αςφαλίςτρου που αποτελεί αςφαλιςτικό 
βάροσ και που είναι απαραίτθτθ για τθν ζναρξθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ αςφαλίςεωσ, 
κα γίνεται με τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου. 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει, με μζριμνα και δαπάνθ του, να ςυνάψει αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ που να 
καλφπτουν κατ' ελάχιςτον τισ αςφαλίςεισ (πρόςωπα και αντικείμενα αςφάλιςθσ) που 
αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο. 
 
Οι γενικοί όροι αςφαλίςεωσ και οι εξαιρζςεισ που κεςπίηουν δεν κίγουν τθν, από τον Νόμο 
489/76 και το Ρ.Δ. 237/86, ευκφνθ των αςφαλιςτϊν ζναντι τρίτων, θ οποία παραμζνει αλϊβθτθ 
από τουσ όρουσ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. 
Οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ κα λειτουργοφν νόμιμα, με δόκιμθ δραςτθριότθτα, ςε χϊρεσ μζλθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Ε.Ο.Χ., κα είναι φερζγγυεσ ςτο μζτρο των υποχρεϊςεων που 
αναλαμβάνουν για το παρόν ζργο και κα μποροφν να αςφαλίηουν παρεμφερι ζργα χωρίσ να 
παραβιάηονται οι όροι των Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ και θ Ελλθνικι Νομοκεςία. 
Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ κα ςυνάπτονται ςε Ευρϊ. 
(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κζτει ςτθ διάκεςθ των αςφαλιςτϊν κάκε ςτοιχείο από τθν 
Ρροςφορά που υπζβαλε ωσ διαγωνιηόμενοσ και κάκε αντίςτοιχο ςτοιχείο που ζχει κζςει ο Κ.τ.Ε. 
υπόψθ των διαγωνιηόμενων, όπωσ επίςθσ και τισ εν ςυνεχεία ζρευνεσ και μελζτεσ που εκτζλεςε/ 
ςυνζταξε ωσ ανάδοχοσ. Επίςθσ, υποχρεοφται να επιτρζπει τθν προςπζλαςθ των εργοταξίων του, 
αποκθκϊν του κ.λ.π. από τουσ εκπροςϊπουσ των αςφαλιςτϊν, αν του το ηθτοφν. 
Επιςθμαίνεται ακόμθ ότι για κάκε πρόκλθςθ φκοράσ ι βλάβθσ που κα ςυμβεί ςτο ζργο από 
οποιαδιποτε αιτία ακόμθ και από ανωτζρα βία ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τόςο 
τον Κ.τ.Ε όςο και τουσ αςφαλιςτζσ του. 
(2) Ο Κ.τ.Ε ζχει το δικαίωμα 
- να επικοινωνεί απ' ευκείασ με τουσ αςφαλιςτζσ 
- να παρζχει ςτουσ αςφαλιςτζσ ςτοιχεία που ζχει υποβάλει ο Ανάδοχοσ 
- να παρζχει ςτουσ αςφαλιςτζσ ςτοιχεία δικϊν του παρατθριςεων και ελζγχων 
Θ υπό του Κ.τ.Ε άςκθςθ του δικαιϊματοσ τοφτου δεν ςυνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για 
οποιαςδιποτε φφςθσ αποηθμιϊςεισ. 
(3) Κατά τθν υποβολι του Αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου οι Αςφαλιςτικζσ Εταιρείεσ κα πρζπει 
να ςυνυποβάλλουν και διλωςθ, ςτθν οποία να αναφζρουν ότι ζλαβαν γνϊςθ του παρόντοσ 
άρκρου τθσ Ε.Σ.Υ. «περί Αςφαλίςεων» και ότι με το αςφαλιςτιριο καλφπτονται πλιρωσ και 
χωρίσ καμιά εξαίρεςθ όλοι οι όροι και απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο τθσ Ε.Σ.Υ. 
Διαφορετικά, θ Υπθρεςία, χωρίσ προειδοποίθςθ, μπορεί να ςυνάψει το υπόψθ αςφαλιςτιριο με 
αςφαλιςτικι εταιρία τθσ προτίμθςισ τθσ ςτο όνομα, για λογαριαςμό και με δαπάνεσ του 
Αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι κα ενεργεί με ανζκκλθτθ εντολι και για λογαριαςμό του ςαν 
πλθρεξοφςιοσ. 
Εφιςτάται θ προςοχι του Αναδόχου ςτα παρακάτω: 
(1) Οι αλλοδαπζσ και ςυνεπϊσ και οι ελλθνικζσ αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ υπόκεινται 
υποχρεωτικά ςτθν αρμοδιότθτα των ελλθνικϊν δικαςτθρίων και κάκε αςφαλιςτιριο που 
ζρχεται ςε αντίκετθ προσ τον κανόνα δθμοςίασ τάξεωσ του άρκρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 
είναι άκυρο. 
(2) Αντίγραφα αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων δεν κα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν ζχουν 
επικυρωκεί από φορζα αρμόδιο για τθν ζκδοςθ κυρωμζνων αντιγράφων. 
(3) Θ αποηθμίωςθ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ κρίνεται από το δίκαιο του τόπου ςφνταξθσ και 
εκτζλεςθσ τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ, αδιάφορο εάν αυτι παραπζμπει ςε ξζνουσ κανόνεσ. Το 
ίδιο ιςχφει για τθν κεμελίωςθ τθσ αντικειμενικισ ευκφνθσ, θ οποία κρίνεται από το δίκαιο του 
τόπου. 
 

12.2 Ειδικζσ ριτρεσ για τισ περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου με τισ υποχρεϊςεισ του 
Αν απαιτείται αλλαγι αςφαλιςτικισ εταιρείασ, ι τροποποίθςθ των όρων τθσ αςφαλιςτικισ 



 

ςφμβαςθσ, ι αμφότερα, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται εντόσ μθνόσ από τθ 
ςχετικι ειδοποίθςθ. 
Σε περίπτωςθ που Ανάδοχοσ παραλείψει, ι αμελιςει να ςυμμορφωκεί με τισ αςφαλιςτικζσ του 
υποχρεϊςεισ, ι οι αςφαλίςεισ που ςυνομολογιςει κρικοφν από τον Κ.τ.Ε ςαν μθ ςυμβατζσ με 
τισ αντίςτοιχεσ ςυμβατικζσ απαιτιςεισ, ο Κ.τ.Ε δικαιοφται να ςυνάψει ςτο όνομα και με δαπάνεσ 
του Αναδόχου τθν(τισ) αντίςτοιχθ(εσ) αςφαλιςτικι(ζσ) ςφμβαςθ(εισ), ςτθν περίπτωςθ αυτι κα 
ενεργεί με ανζκκλθτθ εντολι και για λογαριαςμό του ςαν πλθρεξοφςιοσ. Τα αςφάλιςτρα και οι 
ςχετικζσ δαπάνεσ ςφναψθσ τθσ(των) ςφμβαςθσ(εων) κα καταβλθκοφν από τον Ανάδοχο εντόσ 15 
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ. Σε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ 
καταβολισ, κα επιβαρφνονται με τον νόμιμο τόκο υπερθμερίασ. Σε περίπτωςθ που παρζλκει 
τρίμθνο χωρίσ θ καταβολι να ζχει ςυντελεςκεί, ο Κ.τ.Ε ζχει το δικαίωμα: 
- να ςυμψθφίςει το ςχετικό ποςό (με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ) με επόμενθ πλθρωμι προσ 
τον Ανάδοχο, αν υπάρχει. 
- ι να εκπζςει το ςχετικό ποςό (με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ) από τισ οποιαςδιποτε φφςθσ 
εγγυιςεισ που ζχει ςτα χζρια του. 
- ι να αναηθτιςει  το οφειλόμενο ποςό (με τουσ τόκουσ  υπερθμερίασ) με  τισ νόμιμεσ 
διαδικαςίεσ  είςπραξθσ οφειλισ προσ το Δθμόςιο. 
Οι τόκοι υπερθμερίασ κα υπολογίηονται: 
- για τα αςφάλιςτρα, από τθν θμερομθνία καταβολισ τουσ και 
- για τα λοιπά ζξοδα από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ προσ τον Ανάδοχο των οφειλόμενων 
ποςϊν. 
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αμελεί, ι δυςτροπεί να καταβάλει ςτουσ αςφαλιςτζσ το 
οφειλόμενο ποςό των αςφαλίςτρων, ο Κ.τ.Ε, για να αποφφγει ενδεχόμενθ ακφρωςθ των 
αςφαλιςτθρίων, δικαιοφται να καταβάλει τα αςφάλιςτρα ςτουσ αςφαλιςτζσ, με χρζωςθ και για 
λογαριαςμό του Αναδόχου, μετά τθν προθγοφμενθ ειδοποίθςθ του. 
Σε τζτοια περίπτωςθ, θ εκ μζρουσ του Κ.τ.Ε είςπραξθ των ποςϊν των αςφαλίςτρων που 
κατζβαλε, προςαυξθμζνων με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ, κα γίνεται ςφμφωνα με τθν παρ. 
15.2.1. Οι τόκοι υπερθμερίασ κα προςμετροφνται από τθν θμερομθνία καταβολισ των 
αςφαλίςτρων. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ςτον (ςτουσ) δικαιοφχο(ουσ) κάκε ποςό που δεν μπορεί 
να ειςπραχκεί από τουσ αςφαλιςτζσ λόγω εξαιρζςεων, απαλλαγϊν κ.λ.π., ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ των αςφαλιςτθρίων. 
Σε περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, ο Κ.τ.Ε ζχει το δικαίωμα: 
- να παρακρατεί το αντίςτοιχο ποςό από τθν επόμενθ καταβολι προσ τον Ανάδοχο 
- ι να εκπίπτει από τισ εγγυιςεισ που ζχει ςτα χζρια του. 
Σε περίπτωςθ που θ αςφαλιςτικι εταιρία με τθν οποία ο Ανάδοχοσ ςυνιψε αςφαλιςτικι 
ςφμβαςθ, παραλείψει, ι αρνθκεί να εξοφλιςει (μερικά ι ολικά) οποιαδιποτε ηθμία κ.λ.π., για 
οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν αποκατάςταςθ τθσ 
μθ εξοφλθμζνθσ ηθμιάσ, ι βλάβθσ, ι καταβολισ αποηθμίωςθσ κ.λ.π., ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
τθσ Σφμβαςθσ. Ο Κ.τ.Ε, ςε περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, κα υπολογίςει το αντίςτοιχο 
ποςό και κα το ςυμψθφίςει με τθν προσ τον Ανάδοχο προςεχι πλθρωμι του. Εάν δεν 
προβλζπεται προςεχισ πλθρωμι, ο Κ.τ.Ε κα το εκπζςει από τισ οποιαςδιποτε φφςθσ εγγυιςεισ 
που ζχει ςτα χζρια του. 
Σε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ διακοπισ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του αναδόχου, το Ζργο, 
ςε οποιαδιποτε φάςθ και αν βρίςκεται, κα αςφαλιςκεί ζναντι όλων των ενδεχομζνων κινδφνων 
από τον Κ.τ.Ε και τα ζξοδα τθσ αςφάλιςθσ αυτισ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο. 
 

12.3 Διαδικαςία ελζγχου από τον Κ.τ.Ε τθσ επάρκειασ των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων με 
αςφαλιςτικι περίοδο εκκινοφςα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
Ο ζλεγχοσ από τον Κ.τ.Ε. των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων των οποίων θ αςφαλιςτικι περίοδοσ 
αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ανάκεςθσ κα γίνει πριν από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Στθν κατθγορία αυτι υπάγονται οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ των παρακάτω παραγράφων Ο 



 

ζλεγχοσ από τον Κ.τ.Ε κα αφορά: 
- τθν φερεγγυότθτα των προτεινόμενων αςφαλιςτικϊν εταιριϊν 
- τθν ςυμβατότθτα των όρων των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων προσ τισ απαιτιςεισ του 
παρόντοσ άρκρου και τουσ υπόλοιπουσ όρουσ τθσ Ε.Σ.Υ. 
Σε περίπτωςθ αδυναμίασ του Αναδόχου να προςκομίςει αςφαλιςτικι ςφμβαςθ που να καλφπτει 
όλεσ τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ άρκρου τθσ Ε.Σ.Υ πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ του 
ζργου, κα πρζπει να προςκομίςει πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαραιτιτωσ "Βεβαίωςθ 
Αςφάλιςθσ" (Cover Note), όπου να αναφζρονται οι αςφαλιςτικζσ καλφψεισ και τα όρια 
αποηθμίωςθσ που κα περιλαμβάνει το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο. 
Στθν περίπτωςθ αυτι, το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο πρζπει να υποβλθκεί το αργότερο εντόσ 
δεκαπζντε  (15) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ μθ ικανοποίθςθ των παραπάνω απαιτιςεων από τον Ανάδοχο, ζτςι ϊςτε θ αςφαλιςτικι 
ςφμβαςθ να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου και να γίνει δεκτι από τον 
Κ.τ.Ε, ςυνεπάγεται αφ' ενόσ ανζκκλθτθ ποινικι ριτρα τριϊν χιλιάδων ΕΥΩ (3.000 €), αφ' ετζρου 
τθ διαδικαςία ςφναψθσ από τον Κ.τ.Ε ςτο όνομα, για λογαριαςμό και με δαπάνεσ του Αναδόχου 
αςφαλιςτθρίου(ων) ςυμβολαίου(ων) που να καλφπτει(ουν) τισ ςυμβατικζσ απαιτιςεισ, πλθρωμι 
αςφαλίςτρων, κ.λ.π., όπωσ αναλυτικότερα αναφζρεται παραπάνω. 
 

12.4 Αςφάλιςθ του προςωπικοφ του ζργου 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο ςτο ΙΚΑ και ςτα λοιπά αςφαλιςτικά ταμεία όλο 
το προςωπικό που απαςχολεί ο ίδιοσ, ι οι υπεργολάβοι του, ςφμφωνα με τθν (εκάςτοτε) 
ιςχφουςα Νομοκεςία (Διατάξεισ περί ΙΚΑ κ.λ.π.). 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το εργατοτεχνικό και υπαλλθλικό προςωπικό του ζναντι 
ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ που λειτουργοφν νόμιμα, εφόςον το προςωπικό αυτό 
δεν υπάγεται ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ (περί ΙΚΑ κ.λ.π.). 
Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό που απαςχολοφν, με 
οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, οι υπεργολάβοι, προμθκευτζσ, ςφμβουλοι και πάςθσ φφςεωσ 
ςυνεργάτεσ του αναδόχου. 
Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει τόςο για το θμεδαπό όςο και το αλλοδαπό προςωπικό. 
Ο Κ.τ.Ε δικαιοφται να ελζγχει τθν τιρθςθ των όρων ο δε Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον 
Κ.τ.Ε όλα τα ςχετικά ςτοιχεία για τθν πραγματοποίθςθ των ελζγχων. 
Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ιςχφουν για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ του 
ζργου. 
 

12.5 Αςφάλιςθ του ζργου «Κατά παντόσ κινδφνου» 
12.5.1 Αςφάλιςθ ζναντι υλικϊν ηθμιϊν 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει πλιρωσ "κατά παντόσ κινδφνου" και ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ των Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ του ζργου, τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία, τθ 
ςυνολικι αξία του υπό καταςκευι ζργου, όπωσ αυτι κα ζχει προςδιοριςκεί ςτο τεφχοσ τθσ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ του. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για τισ τυχόν περαιτζρω 
αναπροςαρμογζσ του αρχικοφ ςυμβατικοφ ποςοφ. 
(2) Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται ζναντι οποιαςδιποτε  απϊλειασ, ηθμίασ, ι 
καταςτροφισ, μερικισ ι ολικισ, που οφείλεται ι προκαλείται από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, 
όπωσ απεργίεσ, κοινωνικζσ ταραχζσ, τρομοκρατικζσ ενζργειεσ, δολιοφκορζσ, κακοτεχνίεσ, 
λανκαςμζνθ μελζτθ ι /και καταςκευι, ελαττωματικά υλικά (manufacturer’s risk), τυχαία 
περιςτατικά (φωτιά, ανκρϊπινο λάκοσ κ.λ.π.). 
Επίςθσ, θ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για: 
-Βλάβεσ/καταςτροφζσ που προζρχονται από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ ζςτω και εξαιρετικά 
ςπάνιασ εμφάνιςθσ. 
-Βλάβεσ/καταςτροφζσ από ςειςμοφσ και άλλα ςυναφι με το Ζργο ατυχιματα και ηθμιογόνα 
ςυμβάντα. 
Ομοίωσ κα παρζχεται αςφαλιςτικι κάλυψθ για τα Ράςθσ Φφςεωσ Υλικά από τθ παραλαβι τουσ 
μζχρι τθν ενςωμάτωςθ τουσ ςτο Ζργο. 



 

(3) Το αςφαλιςτιριο κα καλφπτει και τθν περίοδο υποχρεωτικισ Συντιρθςθσ του Ζργου. Θ 
διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και λιγει με τθν Οριςτικι 
Ραραλαβι του Ζργου 
(4) Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ είναι αποδεκτό να μθ περιλαμβάνει ηθμιζσ (οι οποίεσ εξαιροφνται 
διεκνϊσ) προκαλοφμενεσ από τισ ακόλουκεσ – και μόνο αυτζσ – αιτίεσ. 
α. ανταρτικι δράςθ, πόλεμο, ειςβολι εχκρικισ δφναμθσ ςτθ χϊρα, εμφφλιο πόλεμο, ςταςίαςθ ι 
κατάλυςθ τθσ ςυνταγματικισ τάξθσ τθσ χϊρασ 
β. ιονιςμό, ακτινοβολία ι μόλυνςθ ραδιενζργειασ από πυρθνικό καφςιμο ι κατάλοιπα από 
καφςθ πυρθνικοφ καυςίμου 
γ. ωςτικά κφματα προκλθκζντα από αεροπλάνο ι άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινοφμενα με 
ταχφτθτα ίςθ προσ τθν ταχφτθτα του ιχου, ι με υποθχθτικι ταχφτθτα 
δ. πρόςτιμα ι / και ποινικζσ ριτρεσ. 
(5) Στθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ κα περιλαμβάνεται όροσ ότι οι αςφαλιςτζσ παραιτοφνται του 
δικαιϊματοσ τθσ υπαςφάλιςθσ. 
(6) Με το ίδιο αςφαλιςτιριο κα καλφπτονται "κατά παντόσ κινδφνου" και οι μόνιμεσ ι/και 
προςωρινζσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ και θ τυχόν "παρακείμενθ περιουςία" κακϊσ επίςθσ 
και ο πάςθσ φφςεωσ εξοπλιςμόσ ςτθν περιοχι του Ζργου, που κα χρθςιμοποιθκεί για το Ζργο, 
ςφμφωνα με ςχετικι περιγραφι τουσ από τον Ανάδοχο. 
 

12.5.2 Αντικείμενο Αςφάλιςθσ 
Με τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ "ΑΣΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ" του Αναδόχου ζναντι Τρίτων και οι 
αςφαλιςτζσ κα υποχρεοφνται να καταβάλουν αποηθμιϊςεισ ςε Τρίτουσ για ςωματικζσ βλάβεσ ι 
κάνατο, ψυχικι οδφνθ ι θκικι βλάβθ και για υλικζσ ηθμιζσ ςε πράγματα, ακίνθτα ι κινθτά ι και 
ηϊα, που προξενοφνται κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ Ρεριόδου Μελετϊν - Καταςκευϊν και 
Ρεριόδου Συντιρθςθσ εξαιτίασ των εργαςιϊν καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, 
αποκατάςταςθσ ηθμιϊν του Ζργου και διαφόρων άλλων ρυκμίςεων, οποτεδιποτε γίνονται 
αυτζσ, και εφόςον εκτελοφνται ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου. Το 
αντικείμενο τθσ αςφάλιςθσ περιλαμβάνει και τθν αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων για λόγουσ μθ 
εφαρμογισ των Ρεριβαλλοντικϊν Πρων και πρόκλθςθσ υποβάκμιςθσ του Ρεριβάλλοντοσ κατά 
τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.1650/86 για τθν προςταςία του 
Ρεριβάλλοντοσ. 
Θα καλφπτονται επίςθσ και ηθμιζσ ςε όμορεσ ιδιοκτθςίεσ /εγκαταςτάςεισ. 
 

12.5.3 Διάρκεια τθσ Αςφάλιςθσ 
Θ ευκφνθ των αςφαλιςτϊν αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και λιγει με τθν Οριςτικι 
Ραραλαβι του Ζργου. 
 

12.5.4 Πρια Αποηθμίωςθσ 
Τα ελάχιςτα όρια αποηθμίωςθσ για τα οποία κα πραγματοποιείται θ αςφάλιςθ Αςτικισ Ευκφνθσ 
ζναντι Τρίτων, κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ του Ζργου, κα είναι τα ακόλουκα: 
α. Για υλικζσ ηθμιζσ (κετικζσ ι αποκετικζσ) ςε πράγματα Τρίτων ανεξάρτθτα από τον αρικμό των 
τυχόν ηθμιωκζντων Τρίτων:     300.000. €/περιςτατικό 
β.  Για ςωματικι βλάβθ ι Θάνατο Τρίτων κατά άτομο: 300.000. €/περιςτατικό 
γ.  Για ςωματικι Βλάβθ ι κάνατο Τρίτων μετά από ομαδικό ατφχθμα, ανεξάρτθτα από τον 
αρικμό των πακόντων: 1.000.000 € /περιςτατικό 
δ. Το ακροιςτικό ανϊτατο όριο ευκφνθσ Αςφαλιςτϊν ςε όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
αςφαλιςτικισ κάλυψθσ ζναντι Τρίτων, κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ του Ζργου κα είναι κατ' 
ελάχιςτον: 4.500.000€ 
Ο Ανάδοχοσ κα είναι αςφαλιςμζνοσ για τθν Αςτικι Ευκφνθ ζναντι Τρίτων και κατά τθν περίοδο 
Συντιρθςθσ του Ζργου. Το ανϊτατο ακροιςτικό όριο ευκφνθσ των Αςφαλιςτϊν κα ανζρχεται ςτο 
50% του αντίςτοιχου ποςοφ, το οποίο ιςχφει κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ του Ζργου. 
Θα καλφπτεται επίςθσ και θ εργοδοτικι Αςτικι Ευκφνθ του Αναδόχου για τθν περίπτωςθ 
ατυχθμάτων ςτο εργατοτεχνικό προςωπικό που απαςχολείται ςτο ζργο. Τα όρια αποηθμίωςθσ 



 

δεν κα πρζπει να είναι μικρότερα από 100.000 € / άτομο, 300.000 € / ομαδικό ατφχθμα και 
600.000 € για όλθ τθν περίοδο αςφάλιςθσ. 
 

12.6 Αςφάλιςθ αυτοκινιτων 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνα ςε αςφαλιςτικι εταιρεία, ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα Νομοκεςία, τα αυτοκίνθτα που προορίηονται για τισ ανάγκεσ και τθν εξυπθρζτθςθ των 
Ερευνϊν, Καταςκευϊν και ςυντιρθςθσ του Ζργου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ 
διατάξεισ. 
Υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των όρων και τθ φφλαξθ των ανωτζρω Αςφαλιςτθρίων είναι ο 
Ανάδοχοσ, ο οποίοσ υποχρεοφται να τα επιδεικνφει ςτθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία για ζλεγχο, 
όποτε του ηθτθκεί. 
Θ ςφμβαςθ αςφαλίςεωσ αςτικισ ευκφνθσ από οχιματα, υποχρεωτικϊσ κα καταρτιςκεί 
εγγράφωσ, χωρίσ τα μζλθ να μποροφν να ςυμφωνιςουν εγκφρωσ άλλθ ρφκμιςθ. 
 

12.7 Ειδικοί όροι που πρζπει να περιλαμβάνονται ςτισ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ του ζργου. 
Στο ενιαίο αςφαλιςτιριο των καλφψεων κα περιλαμβάνονται οπωςδιποτε οι ακόλουκοι ειδικοί 
όροι: 
12.7.1 Στθν ζννοια τθσ λζξθσ Αςφαλιηόμενοσ περιλαμβάνεται ο Ανάδοχοσ και το πάςθσ 
φφςεωσ προςωπικό που απαςχολείται με οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ εργαςίασ με αυτόν ςτα 
πλαίςια του ςυγκεκριμζνου Ζργου, κακϊσ επίςθσ και ο Κφριοσ του Ζργου (Κ.τ.Ε), οι τυχόν 
Υπεργολάβοι και οι Μελετθτζσ. 
12.7.2 Ο Κ.τ.Ε., οι εκπροςωποφςεσ Υπθρεςίεσ και το εν γζνει προςωπικό τουσ, κεωροφνται 
Τρίτα πρόςωπα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ εξαιρζςεισ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ με τθν 
εφαρμογι του παραρτιματοσ " Διαςταυροφμενθ ευκφνθ αλλιλων" (cross liability), το οποίο 
καλφπτει τθν αςτικι ευκφνθ των αςφαλιηόμενων 
φορζων. 
12.7.3 Θ αςφαλιςτικι εταιρία κα υποχρεοφται να αποκροφει οποιαδιποτε αγωγι εγείρεται 
τυχόν κατά: 
- του Αναδόχου 
- και /ι των Μελετθτϊν και Συμβοφλων του 
- και/ι του Κ.τ.Ε 
- και/ι των Εκπροςωπουςϊν τον Κ.τ.Ε Υπθρεςιϊν και/ι των Συμβοφλων τουσ 
Και/ι μζρουσ ι/και του ςυνόλου του προςωπικοφ των παραπάνω με τθν αιτίαςθ ευκφνθσ τουσ 
ι ςυνυπευκυνότθτασ τουσ ςτθ βλάβθ ι ηθμία από πράξθ ι παράλειψθ των παραπάνω 
προςϊπων, οι οποίοι καλφπτονται από το αςφαλιςτιριο Αςτικισ Ευκφνθσ ζναντι Τρίτων, κα 
καταβάλει δε κάκε ποςό για βλάβθ και/ι ηθμία που προκλικθκε από πράξθ ι παράλειψθ 
αυτϊν. 
Ειδικότερα θ αςφαλιςτικι εταιρεία κα καταβάλει κάκε ποςό εγγφθςθσ για άρςθ τυχόν 
καταςχζςεων κ.λ.π., που ςχετίηονται με τθν αςτικι ευκφνθ μζςα ςτα όρια των ποςϊν που 
αναφζρονται εκάςτοτε ωσ ανϊτατα όρια ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν. 
 
12.7.4 Σε περίπτωςθ ολικισ ι εκτεταμζνθσ μερικισ καταςτροφισ ι βλάβθσ του Ζργου, 
προκειμζνου θ αςφαλιςτικι εταιρεία να καταβάλει ςτον Ανάδοχο τθ ςχετικι με τθ ηθμία κ.λ.π., 
αποηθμίωςθ, πρζπει να ζχει λάβει προθγουμζνωσ τθν ζγγραφθ για το ςκοπό αυτό ςυγκατάκεςθ 
τθσ Υπθρεςίασ. 
Εφόςον θ Υπθρεςία δεν παρζχει ςτθν αςφαλιςτικι εταιρεία τθν εν λόγω ςυγκατάκεςθ, 
αυτόματα και χωρίσ άλλεσ διατυπϊςεισ (ειδικζσ, ι αλλοφ είδουσ εντολι, ι εξουςιοδότθςθ από 
τον Ανάδοχο) θ απαίτθςθ του αναδόχου κατά τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ για τθν καταβολι τθσ 
αποηθμίωςθσ εκχωρείται ςτθν Υπθρεςία και θ αςφαλιςτικι εταιρεία αποδζχεται από τοφδε και 
υποχρεϊνεται να καταβάλει τθ ςχετικι αποηθμίωςθ ςτθν Υπθρεςία, μετά από αίτθςθ τθσ 
τελευταίασ για το ςκοπό αυτό. 
Θ εκχϊρθςθ τθσ απαίτθςθσ αυτισ του Αναδόχου ςτθν Υπθρεςία κατ’ ουδζνα τρόπο τον 
απαλλάςςει από τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ. 



 

 
12.7.5 Θ αςφαλιςτικι εταιρία παραιτείται κάκε δικαιϊματοσ ανταγωγισ κατά τθσ 
Υπθρεςίασ, των Συμβοφλων τθσ, των ςυνεργατϊν τθσ και των υπαλλιλων τουσ ςε περίπτωςθ 
που θ βλάβθ ι ηθμία οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ, όχι θκελθμζνθ, των παραπάνω 
προςϊπων. 
 
12.7.6 Το αςφαλιςτιριο δεν μπορεί να ακυρωκεί, τροποποιθκεί, ι να λιξει χωρίσ τθν 
ζγγραφθ, με ςυςτθμζνθ επιςτολι, πριν από εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ςχετικι 
ειδοποίθςθ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ, τόςο προσ τον Ανάδοχο, όςο' και προσ τθν Υπθρεςία 
Επίβλεψθσ. 
Με το ενιαίο αςφαλιςτιριο των καλφψεων τθσ παραγράφου 15.5 κα καλφπτεται και θ ευκφνθ 
τθσ Υπθρεςίασ και/ι των Συμβοφλων τθσ και/ι του προςωπικοφ των, που απορρζει από το 
άρκρο 922 του Αςτικοφ Κϊδικα. 
 

ΑΘΟ 13: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΓΑ – ΑΝΑΓΝΩΙΣΘ ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΕΩΝ 
Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 157 του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 

ΑΘΟ 14: ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΓΩΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ - ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
14.1 Διεφκυνςθ των ζργων από τον Ανάδοχο 

14.1.1 Κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ καταςκευισ του ζργου ο Ανάδοχοσ κα δθλϊςει 
ςτθν Υπθρεςία τον Αντίκλθτό του και τθν διεφκυνςθ των κεντρικϊν γραφείων του. Θα δθλϊςει 
επίςθσ το βραδφτερο ςε τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 
καταςκευισ του ζργου τον  Ρροϊςτάμενο του εργοταξιακοφ γραφείου ο οποίοσ: 
(α) κα είναι ζμπειροσ διπλωματοφχοσ πολιτικόσ μθχανικόσ ΕΜΡ, ι άλλθσ ιςότιμθσ Σχολισ, 5-
ετοφσ τουλάχιςτον πείρασ ςτθν καταςκευι και διοίκθςθ αναλόγου φφςεωσ και μεγζκουσ ζργων, 
που κα διορίηεται από τον Ανάδοχο φςτερα από ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. 
(β) κα είναι πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ για το υπόψθ ζργο και θ απουςία του από 
το εργοτάξιο κα είναι αιτιολογθμζνθ και κα οφείλεται μόνο ςε εκτόσ εργοταξίου απαςχόλθςι 
του με κζματα που κα αφοροφν αυςτθρά ςτο υπόψθ ζργο. Πταν απουςιάηει ωσ ανωτζρω, κα 
υπάρχει ςτο εργοτάξιο ο αντικαταςτάτθσ του, που κα είναι μθχανικόσ από το υπόλοιπο 
προςωπικό. Για τον αντικαταςτάτθ κα πρζπει επίςθσ να υπάρχει θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 
Υπθρεςίασ. 
(γ) κα είναι πλιρωσ εξουςιοδοτθμζνοσ με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο να εκπροςωπεί τον 
Ανάδοχο ςε όλα τα κζματα του εργοταξίου, περιλαμβανομζνθσ τθσ παραλαβισ των εντολϊν, 
ειδοποιιςεων, οδθγιϊν ι παρατθριςεων τθσ Υπθρεςίασ επί τόπου του ζργου και τθσ 
υπογραφισ κάκε εγγράφου και ςτοιχείου, που θ υπογραφι του προβλζπεται επί τόπου του 
ζργου (παραλαβζσ, επιμετριςεισ, θμερολόγια κλπ). 
(δ) κα είναι αρμόδιοσ για τθν ζντεχνθ, άρτια και αςφαλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν και για τθν 
λιψθ και εφαρμογι των απαιτοφμενων μζτρων προςταςίασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων 
ςτο ζργο, κακϊσ και κάκε τρίτου. 
 
14.1.2 Ο Ρροϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου πρζπει να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία 
υπεφκυνθ διλωςθ, με τθν οποία να αποδζχεται το διοριςμό του και τισ ευκφνεσ του και ότι δεν 
απαςχολείται αλλοφ ι κατζχει ςε άλλθ εταιρεία ταυτόχρονα και αντίςτοιχθ με το ζργο 
υπευκυνότθτα ι άλλθ ζμμιςκθ κζςθ εργαςίασ. Ομοίωσ και ο αναπλθρωτισ του. 
 
14.1.3 Για τθν ζγκριςθ του παραπάνω προτεινόμενου Μθχανικοφ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει 
ςτθν Υπθρεςία, πριν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, όλεσ τισ πλθροφορίεσ, πιςτοποιθτικά και 
λοιπά λεπτομερι ςτοιχεία, που κα αφοροφν τα προςόντα και τθν πείρα του. Θ Υπθρεςία μπορεί 
κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ να μθν δϊςει τθν ζγκριςι τθσ για τον προτεινόμενο Μθχανικό, ςε 
περίπτωςθ κατά τθν οποία κεωριςει ότι αυτόσ δεν ζχει τα απαραίτθτα προςόντα και πείρα ι 
δεν είναι κατάλλθλοσ για τθν παραπάνω κζςθ. Ο προϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου 



 

οφείλει να ομιλεί, διαβάηει και γράφει άριςτα τθν Ελλθνικι γλϊςςα. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα 
υπάρχει μόνιμα τεχνικόσ διερμθνζασ. 
 
14.1.4 Θ Υπθρεςία δφναται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, να ανακαλζςει τθν ζγγραφθ 
ζγκριςι τθσ για τον οριςμό οποιουδιποτε από τα παραπάνω πρόςωπα, οπότε ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να το απομακρφνει και να το αντικαταςτιςει με άλλο, του οποίου ο διοριςμόσ κα 
υπόκειται επίςθσ ςτθν ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. 
Επίςθσ, θ Υπθρεςία μπορεί να διατάςςει τθν ςτελζχωςθ του εργοταξίου με πρόςκετο 
προςωπικό, όταν κατά τθν κρίςθ τθσ είναι απαραίτθτο. 
θτά κακορίηεται ότι ο διοριςμόσ των υπόψθ προςϊπων του Αναδόχου ςε καμιά περίπτωςθ δεν 
απαλλάςςει τον τελευταίο από τισ ευκφνεσ του και τισ υποχρεϊςεισ του, ο δε Ανάδοχοσ 
παραμζνει πάντοτε αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ απζναντι ςτθν Υπθρεςία. 
 

14.2 Ρροςωπικό του Αναδόχου 
Σχετικά με τθν εκλογι του προςωπικοφ ο Ανάδοχοσ, εκτόσ των υποχρεϊςεων που κακορίηουν οι 
διατάξεισ των άρκρων 136 και 138 του Ν. 4412/2016,  όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, είναι, 
υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφωκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 139 του Ν. 4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, και προσ τα παρακάτω: 
14.2.1 Ο Ανάδοχοσ εκτόσ από τον διοριςμό του Ρροϊςταμζνου του Εργοταξιακοφ γραφείου 
(εργοταξιάρχθσ) και του αντικαταςτάτθ του, υποχρεοφται να ςτελεχϊςει μονίμωσ το εργοτάξιο 
με επιτελείο από ειδικευμζνο και ζμπειρο προςωπικό αναγκαίο για τθν διεφκυνςθ, 
παρακολοφκθςθ και εκτζλεςθ του ζργου. 
14.2.3 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει κατάλλθλο, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του 
ζργου, προςωπικό (Διπλωματοφχοι Μθχανικοί, Τεχνολόγοι Μθχανικοί και Εργοδθγοί) που κα 
καλφπτει όλεσ τισ ανάγκεσ του ζργου. Το προςωπικό αυτό κα βρίςκεται ςυνεχϊσ επί τόπου κατά 
τθν περίοδο των εργαςιϊν και κα είναι πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο. 
14.2.4 Ο Ρροϊςτάμενοσ του Εργοταξιακοφ Γραφείου κα υπογράφει το θμερολόγιο του 
ζργου κακθμερινά. 
14.4 Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ κα διακζςει επιπλζον ειδικοφσ επιςτιμονεσ ςτθ ςφνταξθ των μελετϊν, 
καταςκευαςτικϊν ςχεδίων κ.λ.π. Θ διάκεςι τουσ ςτα εργοταξιακά γραφεία ι ςε άλλα γραφεία 
του Αναδόχου κα γίνεται κατά περίπτωςθ και για τα αναγκαία κάκε φορά χρονικά διαςτιματα. 
14.5 Ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει Ελλθνικό ι αλλοδαπό προςωπικό ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα Νομοκεςία. Το αλλοδαπό προςωπικό του Αναδόχου πρζπει να εφοδιαςτεί με ςχετικι 
άδεια παραμονισ και εργαςίασ ςτθν Ελλάδα με μζριμνα του Αναδόχου και ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα εργατικι και λοιπι Νομοκεςία. 
14.6 Τα βιογραφικά των ατόμων του προςωπικοφ του Αναδόχου κα υποβλθκοφν μαηί με το 
οργανόγραμμα και κα παραμείνουν μζχρι τθ λιξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Θ μθ ςυμμόρφωςθ 
του αναδόχου με το ελάχιςτο οργανόγραμμα που επιβάλλεται από τθν παροφςα Ε.Σ.Υ κα είναι 
αιτία τθσ εφαρμογισ του άρκρου 160 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Στθν 
περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κακι ςυνεργαςία ι ζλλειψθ προςόντων και υπθρεςιϊν με τθν 
Υπθρεςία, αυτι δφναται να ηθτιςει τθν άμεςθ αντικατάςταςθ των με τον ίδιο τρόπο που ιςχφει 
για τον εργοταξιάρχθ και τον αντικαταςτάτθ αυτοφ. 
 
ΑΘΟ 15: – ΥΓΙΕΙΝΘ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 

15.1 Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο 
Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των 
διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο προςωπικό 
του φορζα του ζργου, ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται 
οι κίνδυνοι ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου : 
ΡΔ 305/96* (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, Ν. 
3850/10** (αρ. 42). 
 



 

15.2. Στα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 
α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ.) και να λαμβάνει 
όλα τα ςχετικά μζτρα Ν.4412/2016 (άρκ. 138 παρ.7), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ 
και Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ : ΔΙΡΑΔ/οικ.177/2-3-
01, ΔΕΕΡΡ/85/14-5-01 και ΔΙΡΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ 
και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ 
φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου : Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7 και αρ.182 του 
Ν.3669/2008. 
γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των 
εργαηομζνων, να τουσ ενθμερϊνει / εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων 
αυτϊν κατά τθν εργαςία, να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε 
ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ : ΡΔ 1073/81 (αρ.111), ΡΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 
42- 49). 
Για τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ. γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ 
γνϊςθ από αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν 
τθν αναγκαιότθτα και τον τρόπο εφαρμογισ των  μζτρων αςφάλειασ και  υγείασ (εκτόσ ειδικϊν  
περιπτϊςεων όπου τμιμα ι όλο το ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ 
εταιρεία). 
* H ζννοια του εργοταξίου ορίηεται ςτο άρκρο 2 παρ.1 ςε ςυνδυαςμό με το παράρτθμα Ι του 
άρκρου 12 του ΡΔ 305/96. 
** O Ν.3850/10 Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων 
άρ. δεφτερο, καταργεί διατάξεισ που ρυκμίηονται από αυτόν όπωσ διατάξεισ των : Ν.1568/85, 
ΡΔ 294/88, ΡΔ 17/96, κλπ. 
 

15.3 Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ παρ. 2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα: 
15.3.1 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ ( ΣΑΥ ) - Φάκελοσ Αςφάλειασ 

Υγείασ (ΦΑΥ) και ςυγκεκριμζνα : 
α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν 
εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια 
εργαςιϊν που κα υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα αςχολοφνται 
ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςίασ κα 
υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια : ΡΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται 
ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΙΙ του άρκρου 12 του ΡΔ 305/96. 
β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελοφν τμιμα τθσ 
τεχνικισ μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 3 παρ. 8) 
και τθν ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4412/2016 
(αρ.138 παρ.7 & 8). 
γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει  και να ςυμπλθρϊςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ τθσ μελζτθσ (τυχόν 
παραλιψεισ που κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία), ςφμφωνα 
με τθν μεκοδολογία που κα εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι του δυςκολία, 
τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ (μζκοδοσ καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, 
πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ, κλπ). 
δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα προκφψουν 
λόγω τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα 
προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.9) και ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο 
Ν.4412/2016(αρ.138 παρ.7 & 8), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
ε. Να τθριςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου : ΡΔ 305/96 (αρ.  3 
παρ.10) και ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΡΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των 
ελεγκτικϊν αρχϊν. 
ςτ. Συμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και ςτο Φάκελο Αςφάλειασ 
Υγείασ (ΦΑΥ). 



 

Το ΣΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ και 
για τα άλλα εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια 
καταςκευισ του ζργου. 
Αντίςτοιχα ο ΦΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ 
μελλοντικά αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου. 
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφζρεται ςτο ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και ςτισ ΥΑ 
: ΔΙΡΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ οι οποίεσ 
ενςωματϊκθκαν ςτο Ν.4412/2016 αρ 138, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
2. Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΣΑΥ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.4), όταν : 
α. Απαιτείται Συντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν περιςςότερα του 
ενόσ ςυνεργεία ςτθν καταςκευι. 
β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ : Ρ.Δ.305/96 
(αρκ.12 παράρτθμα ΙΙ). γ. Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ 
εργαςίασ. 
δ. Για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του ζχοντοσ 
νόμιμο δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του 
ζργου από τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ.1 εδάφιο αϋ του Ν 
4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ. 
Γραμματζα του Σ.ΕΡ.Ε. 
3. Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι 
παραλαβι κάκε Δθμόςιου Ζργου : ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ, θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4412/2016 αρ. (170 και 172), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
4. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου 
και το ςυνοδεφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του: ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 
ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 
5. Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΥ 
περιλαμβάνονται ςτθν ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 
 

15.3.2 Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ - τιρθςθ ςτοιχείων αςφάλειασ 
και υγείασ 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 
α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν  ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50 
εργαηόμενουσ ςφμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να  ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν  απαςχολιςει ςτο ζργο 
50 και άνω εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.2 και αρ. 4 ζωσ 25). 
γ. Τα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα 
εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και 
Ρρόλθψθσ ι να ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ. 
Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ από τον ανάδοχο και 
αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα 
από αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ : Ν.3850/10 (αρ. 9). 
δ. Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ 
εργαςίασ, εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων : 
1. Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφάλειασ και ιατρό εργαςίασ, των 
υφιςταμζνων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, 
ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που αφοροφν ομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκενται ςε 
ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν 
τισ υποδείξεισ τουσ ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και 
αρ.17 παρ.1). 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν. 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και κεωρείται 
από τθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 



 

Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ 
εργαςίασ (Ν. 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί 
και ςτθν Επιτροπι Υγείασ και Αςφάλειασ (Ε.Υ.Α.Ε) ι ςτον εκπρόςωπο των εργαηομζνων των 
οποίων θ ςφςταςθ και οι αρμοδιότθτεσ προβλζπονται από τα άρκρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο. 
3. Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ 
και να το κζτει ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
Τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιων ατυχθμάτων, 
καταχωροφνται ςτο βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ. 
Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ 
αςτυνομικζσ αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο 
υπάγεται ο εργαηόμενοσ όλα τα εργατικά ατυχιματα εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί 
ςοβαροφ τραυματιςμοφ ι κανάτου, να τθρεί αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να 
χρθςιμεφςουν για εξακρίβωςθ των αιτίων του ατυχιματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
4. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο 
ανικανότθτα εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
5. Ιατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 

15.3.3 Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ) 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), όταν 
απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν 
ζναρξθ των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με 
τθν Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργαςίασ. 
 Το ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω Υ.Α, από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Τμιματα ι 
Γραφεία Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ του 
αναδόχου και τθσ Δ/νουςασ Υπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των τακτικϊν 
ελζγχων ι δοκιμϊν για ό,τι αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο 
όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθτισ εργαςίασ, κλπ : ΡΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) 
και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΡΡ/208 /12-9-2003. 
 

15.3.4 Συςχετιςμόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και Θμερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ) 
Για τθν πιςτι εφαρμογι του Σ.Α.Υ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με το 
Θ.Μ.Α. 
Στα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και 
εμπλουτιςμόσ του Σ.Α.Υ και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των 
αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του Σ.Α.Υ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ. 
 

15.4. Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν ςτο 
εργοτάξιο 

15.4.1 Ρροετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα 
παρακάτω μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : 
α. Τθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με 
ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων : ΡΔ 105/95, ΡΔ 
305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 18.1). 
β. Τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου 
θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν 
ζξω από το εργοτάξιο, ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηόμενουσ από τον κίνδυνο 
θλεκτροπλθξίασ : ΡΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β, τμιμα II, παρ.2). 
γ. Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι 
αερίων κλπ) και τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ των 
εγκαταςτάςεων αυτϊν : ΡΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.6). 



 

δ. Τθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ : κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ - 
διάςωςθσ και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, 
πρόλθψθ - αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν & επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ 
πυροςβεςτιρων, κ.λ.π. : 
ΡΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 
(αρ.30, 32, 45). 
ε. Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ 
(φπαρξθ χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ) : Ρ.Δ. 1073/81 
(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Ρ.Δ. 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μζροσ Α, παρ.13, 14). 
ςτ.Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) ςτουσ 
εργαηόμενουσ όπωσ : προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, 
ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ, γυαλιά, κλπ, εφόςον τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων ςχετικά με 
τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ τουσ προςτατεφει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ δϊςει ςαφείσ 
οδθγίεσ για τθ χριςθ του : Ρ.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16- 18), ΚΥΑ 
Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Ρ.Δ. 396/94, Ρ.Δ. 
305/96 (αρ. 9, παρ. γ). 
 

15.4.2 Εργοταξιακι ςιμανςθ – ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ - εκφόρτωςθ – 
εναπόκεςθ υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κλπ 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 
α. Να προβεί ςτθ ςφνταξθ μελζτθσ - εφόςον απαιτείται από τθ φφςθ του ζργου - προςωρινϊν 
κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων, με δικι του μζριμνα. Επιπλζον οφείλει να εφαρμόςει τθν 
ςυγκεκριμζνθ μελζτθ με δικζσ του δαπάνεσ.  
β. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με δικζσ του δαπάνεσ, με ςκοπό τθν 
αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν και των οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου. 
γ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, 
εκφόρτωςθσ, αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων : ΡΔ 
216/78, ΡΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 8), ΡΔ 305/96 *αρ. 8 (γ, ε, ςτ, η) και αρ.12 
παραρτ. IV μζροσ Α παρ.11 και. μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.4+, Ν.2696/99 (αρ.32) και θ τροπ. αυτοφ : 
Ν. 3542/07 (αρ.30). 
δ. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν : α) κραδαςμοφσ : ΡΔ 176/05, β) 
κόρυβο : ΡΔ 85/91, ΡΔ 149/06, γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ από 
χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων : ΡΔ 397/94, δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και 
βιολογικοφσ παράγοντεσ : Ν.3850/10 (αρ. 36-41), ΡΔ 82/10. 
 

15.4.3 Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν. 
Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΡΔ 304/00 
(αρ. 2). 
α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων 
(χωματουργικϊν και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των 
εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με 
μθχανιςμό ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ ) : ΡΔ 1073/81 
(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΡΔ 31/90, ΡΔ 499/91, ΡΔ 395/94 και οι τροπ. αυτοφ: ΡΔ 
89/99, ΡΔ 304/00 και ΡΔ 155/04, ΡΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μζροσ Β 
τμιμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΡΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
β. Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μζροσ Β’, τμιμα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το ΡΔ 304/00 (αρ. 2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία : 
1. Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ 
2. Άδεια κυκλοφορίασ 
3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ. 
4. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 
5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Βϋ, 
τμιμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΡΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 



 

Σθμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι. 
6. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ - 
εγκατάςταςθ, καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα 
αποτελζςματα των ελζγχων ςφμφωνα με το ΡΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
7. Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και 
αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και 
αρ.4. παρ.7 ). 
 

15.5. Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο 
εργοτάξιο, τα οποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του 
εκτελοφμενου ζργου 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα 
απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν 
του εκτελοφμενου ζργου. 
Τα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα : 
 

15.5.1 Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ : 
Ν. 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- αςφάλεια και 
αντοχι κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 
ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 κα οι τροπ. 
αυτισ: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 κα ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ : ΡΔ 
2/06, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 10). 
 

ΑΘΟ 16: ΥΡΕΓΟΛΑΒΟΙ 
Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτα άρκρα 165 και 166 του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 

ΑΘΟ 17: ΜΕΤΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΟΥ – ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 
17.1 Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ του Αναδόχου ςε ςχζςθ με τθν αςφάλεια του ζργου, των 

εργοταξιακϊν χϊρων και όλων των εγκαταςτάςεων και καταςκευϊν 
17.1.1 Ο Ανάδοχοσ ζχει το δικαίωμα αλλά και τθν υποχρζωςθ (αν του το ηθτιςει θ 
Επίβλεψθ) να απαγορεφει τθν προςπζλαςθ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ οποιουδιποτε προςϊπου 
που δεν είναι ςχετικό με τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, με τθν εξαίρεςθ των εξουςιοδοτθμζνων 
από τθν επιβλζπουςα υπθρεςία ατόμων. 
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διαςφαλίηει και φυλάςςει όλεσ τισ περιοχζσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν. 
Είναι υπεφκυνοσ για τθν λιψθ όλων των αναγκαίων μζτρων, επ' ωφελεία του προςωπικοφ του, 
των εκπροςϊπων τθσ επίβλεψθσ και τρίτων, προκειμζνου να αποφευχκοφν ατυχιματα ι 
απϊλειεσ που μπορεί να ςυμβοφν από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 
Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ και κα πρζπει με μζριμνα και δαπάνεσ του να 
παίρνει όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν διαφφλαξθ όλων των υφιςταμζνων καταςκευϊν, τθ 
διατιρθςθ και τθ ςυντιρθςθ τουσ. 
Είναι υπεφκυνοσ για τθν προμικεια, καταςκευι, ςυντιρθςθ και λειτουργία όλων των 
εγκαταςτάςεων θλεκτροφωτιςμοφ, περίφραξθσ και εξοπλιςμοφ αςφάλειασ που απαιτείται για 
τθν ςωςτι και αςφαλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ι που εφλογα κα απαιτθκεί από τθν επίβλεψθ. 
 
17.1.2 Αν κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ απαιτθκοφν επείγοντα μζτρα για τθν 
πρόλθψθ ατυχιματοσ ι καταςτροφισ, ι για τθν διαςφάλιςθ ζπειτα από τζτοιο ςυμβάν, ο 
Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ να εκτελζςει οτιδιποτε είναι αναγκαίο. Χωρίσ να περιορίηεται αυτι θ 
υποχρζωςθ, θ Επίβλεψθ διατθρεί το δικαίωμα να δίδει εντολζσ για τθν εκτζλεςθ των αναγκαίων 
εργαςιϊν. 
Αν ο Ανάδοχοσ φανεί απρόκυμοσ ι ανίκανοσ να λάβει τα αναγκαία μζτρα, θ Επίβλεψθ ζχει το 
δικαίωμα να εκτελζςει τισ ςχετικζσ εργαςίεσ με δικά τθσ ςυνεργεία ςε βάροσ και για λογαριαςμό 



 

του Αναδόχου. 
 
17.1.3 Ο Ανάδοχοσ οφείλει κακ' όλθ τθ διάρκεια καταςκευισ να λάβει όλα τα απαραίτθτα 
μζτρα ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ εφαρμογι των οδθγιϊν των ΟΚΩ ςε ςχζςθ με τισ τεχνικζσ 
απαιτιςεισ για τθν προςταςία των δικτφων τουσ, όταν αυτά υφίςτανται επιπτϊςεισ από τθν 
καταςκευι των ζργων. 
 

17.2 Εξαςφάλιςθ γειτονικϊν ιδιοκτθςιϊν 
17.2.1 Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, με μζριμνα και δαπάνθ του να παίρνει όλεσ τισ 
προφυλάξεισ και αναγκαία μζτρα, και ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ να προφυλάςςει κατάλλθλα τισ 
γειτονικζσ ιδιοκτθςίεσ, προκειμζνου να αποφευχκοφν οποιεςδιποτε ςθμαντικζσ οχλιςεισ ς' 
αυτζσ. Θα αςφαλίςει επίςθσ (βλζπε και άρκρο 12 τθσ Ε.Σ.Υ.) τον ιδιοκτιτθ του Ζργου ζναντι 
οποιουδιποτε οικονομικισ απαίτθςθσ των ιδιοκτθτϊν των παρακειμζνων ιδιοκτθςιϊν ι ενοίκων 
τουσ 
 
17.2.2 Θ πιο πάνω υποχρζωςθ του αναδόχου εκτείνεται ς' όλεσ τισ περιοχζσ όπου 
εκτελοφνται εργαςίεσ, όπωσ λ.χ. άκρα ζργου, εργοτάξιο, χϊροι απόκεςθσ, δρόμοι που 
χρθςιμοποιοφνται κ.λ.π. 
 

17.3 Ρροςταςία των καταςκευϊν και εργαςίεσ παραλλαγισ δικτφων Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. 
17.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν είναι δυνατόν ο Ανάδοχοσ να ςυναντιςει 
δυςχζρειεσ ςτθν εκτζλεςθ των ζργων από τθν παρουςία δικτφων Ο.Κ.Ω. και από τθν ανάγκθ 
εξαςφάλιςθσ τθσ κυκλοφορίασ κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ. Οι παραπάνω δυςχζρειεσ είναι 
δυνατό να υποχρεϊςουν τον Ανάδοχο ςε πολλζσ περιπτϊςεισ να καταφφγει ςτθν εφαρμογι 
αντιοικονομικϊν ι/και χρονοβόρων καταςκευαςτικϊν μεκόδων, για να ανταποκρικεί ςτισ 
ανάγκεσ καταςκευισ των ζργων με ςυνκικεσ απόλυτθσ αςφάλειασ για τισ υπάρχουςεσ 
καταςκευζσ, τισ τυχόν υπάρχουςεσ παραλλαςςόμενεσ και νζεσ εγκαταςτάςεισ Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. 
 
17.3.2 Εργαςίεσ εκςκαφϊν ςε τμιματα οχετϊν, ι όπου υφίςτανται αγωγοί Ο.Κ.Ω κ.λ.π. 
γενικά πρζπει να εκτελοφνται με μεγάλθ προςοχι για τθν αποφυγι ηθμιϊν ι ατυχθμάτων, για 
τα οποία ο Ανάδοχοσ κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ. 
 
17.3.3 Οποιαδιποτε ηθμιά, θ οποία οφείλεται ςε αμζλεια του Αναδόχου ι ςτον τρόπο με 
τον οποίο εκτελεί αυτόσ το ζργο, ι ςε αμζλεια του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ των ζργων, 
βαρφνει αποκλειςτικά τον Ανάδοχο, ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλει ολόκλθρθ τθ 
δαπάνθ επανόρκωςθσ τθσ ηθμιάσ. 
 
17.3.4 Σε περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκοφν κρουςτικά μζςα, ι άλλα μζςα εκςκαφισ (π.χ. 
εκρθκτικά ςε βραχϊδεισ εμφανίςεισ) αν επιτρζπονται και χορθγθκοφν οι ςχετικζσ άδειεσ από τισ 
αρμόδιεσ Αρχζσ, κάκε ηθμιά που τυχόν προκφψει πραγματικι ι αποκετικι των γφρω 
καταςκευϊν κ.λ.π. κα βαρφνει, ωσ αποκλειςτικά υπεφκυνο, τον Ανάδοχο. 
 
17.3.5 Δεν κα γίνει αποδεκτι οποιαδιποτε αξίωςθ του Αναδόχου από τισ παραπάνω 
αναφερκείςεσ αιτίεσ και οι τιμζσ του Τιμολογίου είναι ενιαίεσ και αμετάβλθτεσ ανεξάρτθτα από 
τισ δυςκολίεσ κυκλοφορίασ, ι άλλο αίτιο, τθν ζκταςθ των εργαςιϊν και τθ δυνατότθτα, ι το 
ςυμφζρον χριςθσ μθχανικϊν μζςων (ελαφρϊν, μεςαίων, βαρζων), ι εκτζλεςθσ με τα χζρια. 
 
17.3.6 Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι ςε μερικά τμιματα του εφρουσ 
κατάλθψθσ του ζργου και κοντά ς' αυτά, πικανόν να βρίςκονται ςτφλοι τθσ Δ.Ε.Θ. και του Ο.Τ.Ε., 
ςωλινεσ φδρευςθσ, αποχζτευςθσ κ.λ.π. Ζτςι κα παραςτεί ανάγκθ, παράλλθλα προσ τισ εργαςίεσ 
καταςκευισ ζργων που κα εκτελοφνται από αυτόν, να εκτελεςκοφν από τισ αρμόδιεσ εταιρίεσ ι 
Οργανιςμοφσ, Υπθρεςίεσ, ι και τον ίδιο και εργαςίεσ για τθν μετατόπιςθ ςτφλων, ι 
απομάκρυνςθ υπαρχουςϊν γραμμϊν κ.λ.π. 



 

 
17.3.7 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβαίνει ςε κάκε δυνατι ενζργεια για τθν 
επίςπευςθ τθσ απομάκρυνςθσ των πιο πάνω εμποδίων, να διευκολφνει απροφάςιςτα τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν, χωρίσ να δικαιοφται να προβάλει οποιαδιποτε αξίωςθ 
αποηθμίωςισ του για κακυςτεριςεισ ι δυςχζρειεσ που παρουςιάηονται ςτο κυρίωσ ζργο του, 
από τθν  εκτζλεςθ των παράλλθλων εργαςιϊν απομάκρυνςθσ ςτφλων, μετατόπιςθσ γραμμϊν 
κ.λ.π. Αντίκετα αυτόσ οφείλει, κατά τθν εκτζλεςθ των ζργων, να λάβει όλα τα μζτρα για να 
αποφευχκοφν βλάβεσ ςτισ εγκαταςτάςεισ των πιο πάνω εταιριϊν. Σε περίπτωςθ που τυχόν 
ςυμβοφν βλάβεσ, κα βαρφνουν οπωςδιποτε τον Ανάδοχο. 
Σθμειϊνεται ότι οι ευκφνεσ για αλλθλογραφία και ςυνεννοιςεισ που ενδζχεται να χρειαςκοφν 
με τουσ διάφορουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ, ανικουν όλεσ ςτον Ανάδοχο. 
 
17.3.8 Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί θ φπαρξθ υπόγειων αγωγϊν και άλλων 
εγκαταςτάςεων Ο.Κ.Ω. ςε περιοχζσ επθρεαηόμενεσ από τα ζργα, ο Ανάδοχοσ οφείλει, με δικζσ 
του δαπάνεσ και φροντίδεσ να εφοδιαςκεί με τα απαραίτθτα διαγράμματα και λοιπά ςτοιχεία 
των κζςεων των Αγωγϊν Κοινισ Ωφζλειασ και αφοφ ζλκει ςε επαφι με τισ αρμόδιεσ Αρχζσ των 
Ο.Κ.Ω. να μεριμνιςει για τθν ζγκαιρθ ειδοποίθςθ αυτϊν, προκειμζνου να ενεργιςει, παρουςία 
εκπροςϊπων τουσ, διερευνθτικζσ τομζσ για τθν επιςιμανςθ των αγωγϊν Ο.Κ.Ω. και τθν εν 
ςυνεχεία αποκάλυψθ αυτϊν, εφόςον ικελε απαιτθκεί θ διευκζτθςι τουσ. 
Αυτι θ ευκφνθ ανικει ολοκλθρωτικά ςτον Ανάδοχο ο οποίοσ κα πρζπει μζςα ςτο πλαίςιο των 
υποχρεϊςεων του να ζλκει ςε επαφι με τουσ Ο.Κ.Ω. και να επιςθμάνουν τα τυχόν προβλιματα 
που κα προζλκουν από τισ εγκαταςτάςεισ των Ο.Κ.Ω. ςτθν εκτζλεςθ των ζργων (και αντίςτροφα) 
και να ςυνυπολογίςουν τθν ςχετικι επιρροι αυτϊν των δικτφων και εγκαταςτάςεων για 
χρονοδιαγράμματα που κα ςυντάξει, ςτθ ροι τθσ εργαςίασ, ςτθ απόδοςθ των μεκόδων 
εργαςίασ του και μθχανικοφ εξοπλιςμοφ κ.λ.π. 
 
17.3.9 Στον κακοριςμό τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του άρκρου 4 αυτισ τθσ Ε.Σ.Υ. 
ζχουν παρκεί υπόψθ οι κάκε είδουσ κακυςτεριςεισ που μπορεί να προκφψουν από τθν 
τροποποίθςθ δικτφων Ο.Κ.Ω. 
 
17.3.10 Επιπλζον, ςχετικά με τισ εγκαταςτάςεισ Ο.Κ.Ω. που κα ςυναντθκοφν, κακορίηονται τα 
ακόλουκα: 
  
α. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να αναφζρει ζγγραφα και ζγκαιρα ςτθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία, τισ 
ςυναντϊμενεσ δυςχζρειεσ ςτθν προϊκθςθ των εργαςιϊν και τθν καταςκευι του ζργου, από τισ 
παραπάνω εγκαταςτάςεισ κ.λ.π., ςυνοδεφοντασ τισ αναφορζσ του με υποδείξεισ λφςθσ για τα 
δθμιουργοφμενα τεχνικά προβλιματα. 
 
β. Ο Ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ να ςυμμορφωκεί με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Υπθρεςίασ για 
τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων, που δθμιουργοφνται από τισ παραπάνω εγκαταςτάςεισ κ.λ.π. 
τροποποιϊντασ ςτθν ανάγκθ το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου και τθ διαδοχι 
εργαςιϊν, ι ακόμθ και εκτελϊντασ πρόςκετεσ αναγκαίεσ εργαςίεσ μετά από ειδικι εντολι τθσ 
Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ, χωρίσ να προκφπτει από τουσ λόγουσ αυτοφσ κανζνα δικαίωμα για τον 
Ανάδοχο, για παράταςθ προκεςμίασ του ολικοφ χρόνου; αποπεράτωςθσ του ζργου. 
 
γ. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλει κάκε προςπάκεια για να γίνει δυνατι θ 
απόλθψθ του υλικοφ εταιριϊν ι Ο.Κ.Ω. ςτθν καλφτερθ τεχνικά εφικτι κατάςταςθ, υπζχοντασ 
ευκφνθ ςφμφωνα με όςα προεκτζκθκαν. 
 

ΑΘΟ 18: ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘ ΤΘΣ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ 
18.1 Ρροςτατευτικά μζτρα κυκλοφορίασ 

18.1.1 Ο Ανάδοχοσ  οφείλει  να παίρνει,  με  δικζσ του δαπάνεσ,  τα επιβαλλόμενα  για κάκε  
περίπτωςθ μζτρα αςφαλείασ, για τθν πρόλθψθ οποιουδιποτε ατυχιματοσ ατόμου ι μζςου ι 



 

οποιαςδιποτε ηθμιάσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των ζργων, είναι δε μόνοσ υπεφκυνοσ γι’ 
αυτζσ και ζχει αποκλειςτικά αυτόσ όλεσ τισ αςτικζσ και ποινικζσ ευκφνεσ για κάκε τι που κα 
τφχει, είτε από δικι του υπαιτιότθτα, είτε από το εργαηόμενο ς' αυτόν εργατοτεχνικό 
προςωπικό, είτε από τα εργαλεία και μθχανιματα που απαςχολοφνται ςτο ζργο του. 
 
18.1.2 Με τθν ζναρξθ των εργαςιϊν και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςισ τουσ ο Ανάδοχοσ 
υποχρεϊνεται με δικζσ του δαπάνεσ και χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςι του να προβαίνει ςτθν 
πλιρθ ςιμανςθ του εργοταξίου, ςε περίφραξθ και ιδιαίτερθ ςιμανςθ κάκε επικίνδυνθσ κζςθσ, 
ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κϊδικα  Οδικισ Κυκλοφορίασ, και, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, 
ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο του τ.ΥΔΕ ΒΜ5/30058/6-12-82 με τθν οποία εγκρίκθκε θ ΡΤΡ που 
αναφζρεται ςτθ ςιμανςθ ζργων που εκτελοφνται ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ" ,ΦΕΚ 121/τΒ/23-3-
83) ι τθν Εγκφκλιο του τ. ΥΔΕ ΒΜ5/30428/17-6-80 με τθν οποία εγκρίκθκε θ ΡΤΡ που 
αναφζρεται ςτθ ςιμανςθ ζργων που εκτελοφνται ζξω από κατοικθμζνεσ περιοχζσ (ΦΕΚ 
589/τΒ/30-6-80). 
Θ ςιμανςθ κα γίνεται, όπωσ ορίηεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ, με κατάλλθλα ευδιάκριτα, μζρα 
και νφκτα, ςιματα για τθν πλιρθ διαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ και τθν αποφυγι ατυχθμάτων. 
 
18.2 Εφόςον θ Υπθρεςία το ηθτιςει, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυντάξει χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι 
και να υποβάλει ςε τακτι προκεςμία Ειδικι Μελζτθ Εργοταξιακισ Σιμανςθσ, τθν οποία κα 
εγκρίνει θ Υπθρεςία. 
 
18.3 Εφόςον δεν λαμβάνονται τα προαναφερκζντα μζτρα, και εκτόσ από τισ αςτικζσ και 
ποινικζσ κυρϊςεισ τισ οποίεσ υπζχει αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ, επιβάλλονται ποινικζσ ριτρεσ 
από τθν Υπθρεςία, όπωσ παρακάτω: 
Για κάκε επιμζρουσ εργαςία και για κάκε μζρα κατά τθν οποία κα διαπιςτϊνεται από τον 
Επιβλζποντα, ι τουσ άμεςουσ Ρροϊςταμζνουσ του ατελισ ςιμανςθ των εκτελουμζνων ζργων, ι 
γενικά πλθμμελισ ςυμμόρφωςθ του Αναδόχου ςτα προαναφερκζντα μζτρα αςφάλειασ, 
επιβάλλεται ςτον Ανάδοχο πρόςτιμο, από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, ι το 
νόμιμο αναπλθρωτι αυτοφ, υπό μορφι ποινικισ ριτρασ, μζχρι εκατόν πενιντα ΕΥΩ (150 €) 
ανά περίπτωςθ. 
Θ επιβολι του παραπάνω προςτίμου μπορεί να επαναλαμβάνεται για κάκε περίπτωςθ και 
μζρα, μζχρι τθ ςυμμόρφωςθ του Αναδόχου, και παρακρατείται από τον αμζςωσ προςεχι 
λογαριαςμό. Τα παραπάνω πρόςτιμα τα οποία ζχουν παρακρατθκεί προςωρινά, 
οριςτικοποιοφνται, μειϊνονται ι διαγράφονται με απόφαςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ, φςτερα 
από αίτθςθ του Αναδόχου, θ οποία υποβάλλεται δια τθσ Υπθρεςίασ που διευκφνει το ζργο ςε 
ανατρεπτικι προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ς' αυτόν τθσ επιβολισ του 
προςτίμου. 
 

18.4 Εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ 
18.4.1 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να πάρει, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ, τα κατάλλθλα μζτρα 
κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ εργολαβίασ του, ϊςτε να εξαςφαλίηεται, δθλαδι να μθ 
παρεμποδίηεται άμεςα ι ζμμεςα θ κυκλοφορία γενικά οχθμάτων, δικφκλων και (τυχόν) πεηϊν 
από τθ διακίνθςθ των μθχανικϊν του μζςων, τθν εκτζλεςθ των ζργων, τθν απόκεςθ υλικϊν, τθν 
δθμιουργία βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων και καταςκευϊν, τθν μεταφορά υλικϊν κ.λ.π. 
 
18.4.2 Με τον όρο εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ νοείται τόςο θ διατιρθςθ αςφαλϊν 
ςυνκθκϊν για τθ διεξαγωγι τθσ, όςο και θ επίτευξθ ςυνκθκϊν ςυνζχιςθσ τθσ διεξαγωγισ τθσ, 
ζςτω και με κατάλλθλεσ παρακάμψεισ ι άλλα προςωρινά ζργα. 
 

18.5 Απαιτιςεισ εξαςφάλιςθσ κυκλοφορίασ 
18.5.1 Διακοπι τθσ κυκλοφορίασ μικρισ χρονικισ διάρκειασ (ολιγόωρθσ ωσ μιασ θμζρασ) 
κα επιτρζπεται κατά περίπτωςθ φςτερα από ςυνεννόθςθ με τισ Τοπικζσ Αρχζσ, με βάςθ τθν 
δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ του κυκλοφοριακοφ φόρτου. Για αναγκαίεσ διακοπζσ κυκλοφορίασ 



 

χρονικισ διάρκειασ μεγαλφτερθσ τθσ μιασ θμζρασ κα πρζπει οπωςδιποτε να εξαςφαλιςκοφν 
εναλλακτικζσ διαδρομζσ με παρακαμπτιριεσ οδοφσ. 
 
18.5.2 Οι πινακίδεσ κυκλοφορίασ και τα άλλα τροχαία ςιματα που απαιτοφνται για τθν 
κακοδιγθςθ τθσ κυκλοφορίασ κα τοποκετοφνται ςε κατάλλθλεσ κζςεισ εγκρινόμενεσ από τθν 
Υπθρεςία, κα διατθροφνται όςο είναι αναγκαίο και κα απομακρφνονται όταν δεν απαιτοφνται 
πλζον, με μζριμνα και ευκφνθ του Αναδόχου. Θ ςτιριξθ των ςθμάτων πρζπει να είναι επαρκισ, 
ϊςτε να παραμζνουν ςτακερά ςτθ κζςθ τουσ, ανεπθρζαςτα από τον άνεμο και τισ δονιςεισ που 
οφείλονται ςτθν κυκλοφορία. 
Πταν απαιτείται, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να καλφπτει κάκε υπάρχουςα πινακίδα κυκλοφορίασ ι 
άλλα τροχαία ςιματα όταν πια δεν απαιτοφνται, ι να τα απομακρφνει και να τα αποκακιςτά 
ςτθν προθγοφμενθ κζςθ και κατάςταςι τουσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ζργου, τον υπάρχοντα 
προγραμματιςμό και τθ ςχετικι ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. 
 

18.6 Χριςθ υφιςταμζνου οδικοφ δικτφου 
18.6.1 Ο Ανάδοχοσ πρζπει να παίρνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για να προλάβει κάκε βλάβθ 
ςε γζφυρεσ, δρόμουσ και χωματόδρομουσ που εξυπθρετοφν τθν περιοχι, από τθν χριςθ των ωσ 
οδϊν μεταφοράσ. Ειδικότερα κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ περιοριςμοφσ ςτα κυκλοφοροφντα 
φορτία, όταν επιλζγει τισ οδοφσ μεταφοράσ και τα μεταφορικά μζςα, με τον ςκοπό να αποφφγει 
κάκε ηθμιά, θ αςυνικθ φκορά των γεφυρϊν οδϊν και χωματόδρομων. 
 
18.6.2 Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για να λάβει, με μζριμνα και δαπάνθ του κάκε 
αναγκαίο μζτρο προφφλαξθσ ι ενίςχυςθσ οδικϊν τμθμάτων, χωματόδρομων ι γεφυρϊν, 
ανεξάρτθτα αν αυτό το μζτρο προδιαγράφεται ι όχι ςτα τεφχθ Δθμοπράτθςθσ. 
 
18.6.3 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντθρεί όλεσ τισ προςπελάςεισ και τισ οδοφσ που κα 
χρθςιμοποιεί για τθν πρόςβαςθ προσ τισ κζςεισ εκτελοφμενων ζργων, κακϊσ και τισ 
παρακαμπτιριεσ οδοφσ. Οποιαδιποτε ηθμιά ι φκορά ςτισ υφιςτάμενεσ οδοφσ ι ςτισ 
προςπελάςεισ ι ςτισ παρακαμπτιριεσ οδοφσ, κα αποκακίςταται αμζςωσ από τον Ανάδοχο. 
Σε περίπτωςθ μθ ςυμμορφϊςεϊσ του κα ιςχφουν οι προβλεπόμενεσ ποινζσ τθσ ανωτζρω 
παραγράφου 18.3 και επιπλζον θ Υπθρεςία κα προβαίνει ςτθν αποκατάςταςθ με δικά τθσ 
ςυνεργεία, ςε βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου. 
 

ΑΘΟ 19: ΧΩΟΙ ΕΓΟΤΑΞΙΩΝ – ΒΟΘΘΘΤΙΚΑ ΕΓΑ – ΔΙΑΘΕΣΘ ΓΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΘΝ 
ΕΡΙΒΛΕΨΘ 

19.1 Ευκφνθ του Αναδόχου για εξεφρεςθ χϊρου εγκατάςταςθσ του (των) εργοταξίου (ων) του 
Ρζραν των όςων ορίηονται ςτθν Απόφαςθ ζγκριςθσ των Ρεριβαλλοντικϊν όρων του ζργου, κα 
ιςχφουν και τα ακόλουκα: 
 
19.1.1 Ο Κφριοσ του ζργου ουδεμία  υποχρζωςθ αναλαμβάνει για να απαλλοτριϊςει ι και 
να παραχωριςει χϊρουσ απόκεςθσ, για εγκαταςτάςεισ κ.λ.π. Οι χϊροι αυτοί κα πρζπει να 
εξευρεκοφν και ενοικιαςκοφν ι να αγοραςκοφν από τον Ανάδοχο με αποκλειςτικι του μζριμνα 
και δαπάνθ. 
  
19.1.2 Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμίασ αποηθμίωςθσ ι παράταςθσ προκεςμίασ 
περαίωςθσ του ζργου λόγω τυχόν ανεπάρκειασ των χϊρων εργοταξίων, ι από οποιαδιποτε 
άλλθ ςχετικι αιτία γιατί, κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του δθλϊνεται ςαφϊσ ότι ο 
Ανάδοχοσ ζλαβε γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν. 
 
19.1.3 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, ζγκαιρα, να προβεί ςτθν αναηιτθςθ, κατάλθψθ και 
διευκζτθςθ των καταλλιλων χϊρων ςτθν άμεςθ περιοχι του ζργου για τθν εγκατάςταςθ των 
εργοταξίων, ειδοποιϊντασ γι' αυτό τθν Υπθρεςία. Οι καταλαμβανόμενοι χϊροι που βρίςκονται 
μζςα ςτθν περιοχι ιδιοκτθςίασ του Κυρίου του ζργου, κα πρζπει να είναι τθσ ζγκριςθσ τθσ 



 

Υπθρεςίασ. 
 
19.1.4 Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ εξεφρει δθμόςιουσ χϊρουσ κατάλλθλουσ για τισ 
χριςεισ αυτζσ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα εγκρικεί θ χριςθ τουσ από τον αρμόδιο για τθν 
διαχείριςι τουσ φορζα και από τθν Υπθρεςία, θ παραχϊρθςι τουσ για χριςθ 
(αποκεςιοκαλάμων, χϊρου απόκεςθσ εργοταξίων κλπ) γίνεται από τον αρμόδιο φορζα και με 
όρουσ χριςθσ που κα εκπλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ Ε.Σ.Υ. και των λοιπϊν τευχϊν 
δθμοπράτθςθσ. Οι όροι αυτοί κα αναγράφονται ςτθν ςχετικι άδεια χριςθσ θ οποία κα 
εκδίδεται με μζριμνα και δαπάνεσ του αναδόχου. 
 
19.1.5 Ζτςι ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν εξεφρεςθ όλων των χϊρων που κα 
χρθςιμοποιιςει για τισ κάκε φφςθσ εγκαταςτάςεισ του όπωσ: 
- αποκικευςθσ των κάκε είδουσ υλικϊν 
- προςωρινισ εναπόκεςθσ κάκε φφςεωσ αντικειμζνων (υλικϊν κλπ) 
- ςυνεργείων ςυντιρθςθσ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ του 
- χϊρων ςτάκμευςθσ μθχανικοφ του εξοπλιςμοφ 
Πλεσ οι δαπάνεσ για ενοικίαςθ ι/ και αγορά τζτοιων χϊρων βαρφνουν τον Ανάδοχο. 
 
19.1.6 Αν οι ςυνκικεσ του ζργου, ι ο κίνδυνοσ ηθμιϊν ς' αυτό, ι ο κίνδυνοσ 
περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ, δεν επιτρζπουν, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, τθν 
απόκεςθ υλικϊν ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ ι απόκεςθσ, τότε κα αποτίκενται μόνον τα υλικά 
εργαςίασ μιασ θμζρασ, χωρίσ να προκφπτει δικαίωμα του Αναδόχου για αποηθμίωςθ, λόγω 
πρόςκετων ι πλάγιων μεταφορϊν, φορτοεκφορτϊςεων κ.λ.π. γιατί κεωρείται ότι όλεσ αυτζσ 
περιλαμβάνονται ςτισ τιμζσ μονάδασ των εργαςιϊν. 
 

19.2 Άλλεσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 
19.2.1 Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να μεριμνά για τθν φφλαξθ κάκε υλικοφ, 
μθχανιματοσ, εργαλείου κ.λ.π. που ανικει ςε αυτόν ι ςε τρίτουσ και βρίςκεται ςτο χϊρο του 
εργοταξίου και να παίρνει όλα τα προβλεπόμενα μζτρα προςλαμβάνοντασ ςυγχρόνωσ και το 
κατάλλθλο για τον ςκοπό αυτό προςωπικό (φφλακεσ θμζρασ, νυκτοφφλακεσ κ.λ.π.). Σε 
περίπτωςθ απϊλειασ, φκοράσ, βλάβθσ, καταςτροφισ υλικοφ ι μθχανιματοσ κ.λ.π. που ανικει 
ςε αυτόν ι τρίτουσ, ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ να 
αποηθμιϊςει τον ιδιοκτιτθ ι να αποκαταςτιςει το υλικό κ.λ.π., χωρίσ να δικαιοφται να 
προβάλει αξίωςθ για οποιαδιποτε δικι του αποηθμίωςθ. 
 
19.2.2 Τα ζξοδα λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ όλων των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και 
των χϊρων τθσ αποκλειςτικισ χριςθσ τθσ Υπθρεςίασ, βαρφνουν τον Ανάδοχο, ο οποίοσ και είναι 
υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ τουσ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Νόμουσ και 
κανονιςμοφσ τθσ δθμόςιασ τάξθσ, αςφάλειασ και υγιεινισ. 
 

ΑΘΟ 20: ΤΘΘΣΘ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ – ΕΚΔΟΣΘ ΑΔΕΙΩΝ 
20.1 Τιρθςθ Νόμων κ.λ.π. διατάξεων 

20.1.1 Ο Ανάδοχοσ ςε όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ και ςυντιρθςθσ του ζργου υποχρεοφται 
να ςυμμορφϊνεται με τουσ Νόμουσ του Κράτουσ, τα Διατάγματα και τουσ Κανονιςμοφσ, τισ 
Αςτυνομικζσ διατάξεισ ι διαταγζσ κακϊσ και με τισ νόμιμεσ απαιτιςεισ οποιαςδιποτε Δθμόςιασ, 
Δθμοτικισ ι άλλθσ Αρχισ, που κα αναφζρονται και κα ζχουν εφαρμογι κατά οποιονδιποτε 
τρόπο ςτον Ανάδοχο και ςτισ εργαςίεσ του. Θ υποχρζωςθ αυτι αναφζρεται ςτουσ κανόνεσ 
δικαίου που διζπουν τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 
 
20.1.2 Επιςθμαίνεται επίςθσ θ Υποχρζωςθ του Αναδόχου να μεριμνιςει για τθν τιρθςθ ςτο 
εργοτάξιο όλων των διατάξεων που απαιτοφνται από τθ νομοκεςία για τθν εφαρμογι των 
επιβαλλομζνων μζτρων αςφάλειασ ςε όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου. 
 



 

20.2 Υποχρζωςθ για ενθμζρωςθ τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ 
Ο Ανάδοχοσ ωσ υπεφκυνοσ να τθρεί τουσ Νόμουσ κ.λ.π. υποχρεοφται να ανακοινϊνει αμζςωσ 
ςτθν Υπθρεςία τισ διαταγζσ που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθ διάρκεια 
εκτζλεςθσ του Ζργου και τα ζγγραφα των διάφορων Αρχϊν ςχετικά με υποδεικνυόμενα μζτρα 
ελζγχου, αςφάλειασ κ.λ.π. 
Θ υποχρζωςθ αυτι αφορά και τισ περιπτϊςεισ που τζτοια ζγγραφα του αποςτζλλονται από 
υπερεκνικοφσ οργανιςμοφσ, αρχζσ άλλων χωρϊν κ.λ.π. 
 

20.3 Υποχρζωςθ του Αναδόχου να μεριμνά για τθν ζκδοςθ των αναγκαίων αδειϊν 
20.3.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του κάκε άδειασ, 
που προβλζπεται από τουσ ανωτζρω Νόμουσ, Διατάγματα κλπ και που απαιτείται για τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν του. Για το αίτθμα του Αναδόχου για τθν παραπάνω άδεια κα 
ενθμερϊνεται θ Υπθρεςία Επίβλεψθσ. 
Θ Υπθρεςία Επίβλεψθσ κα βοθκιςει δια εγγράφων ςυνθγορίασ ςτθν ζκδοςθ των αδειϊν, ςτθν 
ζκταςθ που είναι αναγκαίο και εφικτό. Τοφτο δεν μειϊνει τθν οποιαδιποτε ευκφνθ του 
Αναδόχου, ανεξάρτθτα με τθν φπαρξθ, ι μθ, και /ι τθν αποτελεςματικότθτα τζτοιασ βοικειασ. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ςφνταξθ των ςχεδίων και λοιπϊν ςτοιχείων που απαιτοφνται και 
τθν ζγκαιρθ ενζργεια, ϊςτε να μθν προκφπτει καμιά κακυςτζρθςθ για τθν ζναρξθ λειτουργίασ 
των εγκαταςτάςεων. 
 

20.4 Ειδικζσ Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για τισ περιπτϊςεισ υπερωριακισ, νυκτερινισ εργαςίασ - 
εργαςίασ ςε αργίεσ και εορτζσ 
Επιτρζπεται θ εκτζλεςθ υπερωριακισ ι νυκτερινισ εργαςίασ κατά τισ Αργίεσ και Εορτζσ 
ςφμφωνα με όςα ςχετικά ορίηονται από τουσ Νόμουσ του Κράτουσ. Σε περίπτωςθ εκτζλεςθσ 
τζτοιασ εργαςίασ ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να ηθτιςει πρόςκετθ αποηθμίωςθ. Κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω εργαςίασ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει τθ ςχετικι άδεια και 
να τθρεί όλουσ τουσ Νόμουσ και κανονιςμοφσ που αφοροφν τζτοια εργαςία. Εφόςον κακίςταται 
αναγκαία κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ θ υπερωριακι ι νυκτερινι εργαςία ι θ εκτζλεςθ 
εργαςίασ κατά τισ Αργίεσ και Εορτζσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθν εκτελεί χωρίσ αντίρρθςθ 
και χωρίσ καμιά ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. 
Ειδικά για τθν υπερωριακι εργαςία θ Υπθρεςία κα ςυνθγοριςει, εφ' όςον κρίνεται απαραίτθτθ 
και δεν υπάρχει άλλθ δυνατότθτα, για εξαςφάλιςθ περιςςότερου προςωπικοφ, αλλά δεν μπορεί 
να εγγυθκεί τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςχετικισ ζγκριςθσ από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ. 
Αν ο Ανάδοχοσ δεν μπορζςει να εξαςφαλίςει ζγκριςθ για υπερωριακι εργαςία αυτό δεν κα 
αποτελζςει δικαιολογία για παράταςθ των προκεςμιϊν εκτζλεςθσ του Ζργου. 
Κατά τθν εκτζλεςθ νυκτερινισ εργαςίασ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει με δαπάνθ του 
πρόςκετο και ικανοποιθτικό φωτιςμό για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ του και του κοινοφ, 
κακϊσ και κατάλλθλα μζςα, που να επιτρζπουν τθν καλι τοποκζτθςθ και επικεϊρθςθ υλικϊν 
και τθν από κάκε άποψθ αποδοτικότθτα εκτζλεςθσ των ζργων. 
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του τθν ιςχφουςα νομοκεςία για θχορφπανςθ και ϊρεσ 
κοινισ θςυχίασ ςτθν περιοχι, για τον προγραμματιςμό εκτζλεςθσ του Ζργου. Κατά τισ ϊρεσ 
κοινισ θςυχίασ και τισ νυκτερινζσ κα πρζπει να αποφεφγεται εκτζλεςθ εργαςιϊν που 
θχορυπαίνουν τθν περιοχι και κα πρζπει να λαμβάνονται μζτρα, ϊςτε να αποφεφγεται θ 
θχορφπανςθ. 
 

ΑΘΟ 21: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΙΤΘΣΕΙΣ ΘΕΑΡΕΙΑΣ 
Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 174  του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει . 
 

ΑΘΟ 22: ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 
Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 175 του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 



 

 
ΑΘΟ 23 : ΔΙΑΙΤΘΤΙΚΘ ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 

Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 176 του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 

ΑΘΟ 24: ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 
24.1 Ο Ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ και δικζσ του δαπάνεσ υποχρεϊνεται να προμθκευτεί και 
μεταφζρει επί τόπου του ζργου όλα τα μθχανιματα, εργαλεία, και προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ, 
για τθν εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ του ζργου από τθν παροφςα εργολαβία. 
 
24.2 Αν, παρ’ όλα αυτά, και κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, δεν κρικοφν επαρκι τα 
μθχανικά κ.λ.π. μζςα που ειςκομίςκθκαν ςτο ζργο για τθν εμπρόκεςμθ περαίωςθ των 
εργαςιϊν, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται, μζςα ςε 10ιμερθ προκεςμία από γραπτι εντολι τθσ 
Υπθρεςίασ, να ενιςχφςει τον επί τόπου υπάρχοντα μθχανικό εξοπλιςμό του κλπ, ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. 
Σε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν πρόοδο του ζργου, ζςτω και αν θ 
Υπθρεςία δεν ζκανε χριςθ του παρόντοσ άρκρου. 
 

ΑΘΟ 25: ΕΚΡΤΩΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 160 του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 

ΑΘΟ 26: ΔΙΑΚΟΡΘ ΕΓΑΣΙΩΝ – ΔΙΑΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 161 του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 

ΑΘΟ 27: ΜΑΤΑΙΩΣΘ ΔΙΑΛΥΣΘΣ 
Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 162  του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει . 
 

ΑΘΟ 28: ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 163  του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει 
. 

ΑΘΟ 29: ΡΕΑΤΩΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ – ΧΟΝΟΣ ΕΓΓΥΘΣΘΣ – ΡΑΑΛΑΒΕΣ ΕΓΟΥ – ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΕΓΟΥ 
29.1 Για τισ ζννοιεσ και τισ διαδικαςίεσ ζκδοςθσ /τζλεςθσ των: 
α.  Διοικθτικισ Ραραλαβισ για χριςθ. 
β.  Βεβαίωςθσ περάτωςθσ εργαςιϊν καταςκευισ του ζργου, 
γ.  Ρροςωρινισ παραλαβισ του καταςκευαςκζντοσ ζργου, 
δ.  Χρόνου εγγφθςθσ  και υποχρεωτικισ (με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου) ςυντιρθςθσ 
του καταςκευαςκζντοσ ζργου, 
ε.  Οριςτικισ Ραραλαβισ του ζργου, 
ιςχφουν γενικά οι διατάξεισ του Ν 4412/2016 και ειδικότερα τα άρκρα 168,169,170,171 και 172, 
όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 
 

29.2 Συντιρθςθ των ζργων 
29.2.1 Ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 171 του N. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει, οφείλει να ςυντθρεί το ζργο μζςα ςτο χρόνο εγγφθςθσ και να εκτελεί με δικι του 



 

οικονομικι επιβάρυνςθ όλεσ τισ εργαςίεσ επιςκευϊν, ανακαταςκευϊν και επανόρκωςθσ όλων 
των ελλείψεων, ηθμιϊν, ελαττωμάτων, ατελειϊν ι άλλων κακοτεχνιϊν που τυχόν κα 
εμφανιςκοφν ςτο ζργο μζςα ςτον χρόνο εγγφθςθσ, ϊςτε το ζργο να διατθρείται ςε άριςτθ 
κατάςταςθ. 
Ο χρόνοσ ςυντιρθςθσ ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) μινεσ. 
 
29.2.2 Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να επικεωρεί κατά τακτά χρονικά διαςτιματα το 
ζργο κατά το χρόνο εγγφθςθσ με ςκοπό τθν αποκάλυψθ τυχόν τζτοιων ελλείψεων. Στισ 
επιςκζψεισ κα καλείται να παρευρίςκεται και ο Ανάδοχοσ. 
 
29.2.3 Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αρνθκεί να εκτελζςει τισ τυχόν εργαςίεσ επιςκευϊν 
ι επανορκωτικζσ εργαςίεσ, ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, που αποτελοφν υποχρζωςι του και 
μάλιςτα ςε εφλογο χρόνο (ανάλογα με το είδοσ τθσ βλάβθσ) και ςε βακμό που να ικανοποιοφν 
λογικά τθν Υπθρεςία, τότε θ Υπθρεςία κα δικαιοφται να ανακζςει ςε τρίτουσ τθν εκτζλεςθ 
αυτϊν των εργαςιϊν και να ειςπράξει το κόςτοσ τουσ κακ' οιονδιποτε τρόπο από τον Ανάδοχο. 
 

ΑΘΟ 30 :    ΡΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΟΥ 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προμθκευτεί ι να καταςκευάςει και να τοποκετιςει τθν πινακίδα 
του ζργου με ίδια δαπάνθ, ςφμφωνα με το ςχζδιο, τισ διαςτάςεισ και τθν κζςθ ςτο ζργο, που κα 
του υποδειχκοφν από τθν Υπθρεςία. 
 
 

 
Νάουςα, 1-12-2021 

Ο αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ του 
Τμιματοσ Μελετϊν & Διενζργειασ 

Διαγωνιςμϊν 
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Ρολιτικόσ Μθχανικόσ  
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