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Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι η εκτέλεση του έργου : 
«Κατασκευή παιδικών χαρών στις Τ.Κ. Σαμαρίνας, Φιλιππαίων, Πολυνερίου και Αλατόπετρας» του 
Δήμου Γρεβενών συνολικού προϋπολογισμού : 180.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α) επιμεριζόμενο σε: 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 106.860,73
ΓΕ &ΟΕ 18% 19.234,93
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 126.095,66
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 % 18.914,35
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 145.010,01
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 151,28
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 145.161,29
Φ.Π.Α 24 % 34.838,71
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 180.000,00

Οι όροι της εκτέλεσης είναι οι ακόλουθοι :

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω
διατάξεις:

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω
διατάξεις:

1. Ο Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021)  με τίτλο: "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την
υγεία", με τον οποίο αναμορφώνεται κατά βάση το νομοθετικό πλαίσιο (ν.4412/2016, ν.3978/2011
και  ν.3433/2016)  που  διέπει  τη  διαδικασία  σύναψης  συμβάσεων  προμηθειών,  υπηρεσιών  και
έργων φορέων του δημόσιου τομέα.

2. Ο  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

3. Τα  άρθρα  80-110  του  ν.  3669/2008  (Α’  116)  «Κύρωση  της  Κωδικοποίησης  της  νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ)

4. Ο  ν.  4314/2014  (Α’  265)  “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο  2007  -2013»,   και  του  ν.  3614/2007  (Α’  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»

5. Ο  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει

6. Ο ν.  4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και
λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού

7. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
8. Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρατηγήσεων

κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  (Α'  30),  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Ν.
3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το
π.δ.  82/1996  (Α  66)  «Ονομαστικοποίηση  των  μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που
μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή  προμηθειών  του  Δημοσίου  ή  των  νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’ , καθώς και η απόφαση του
Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών  υπ’  αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”

9. Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
10. Οι  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  διατάξεων  εκδοθείσες  κανονιστικές  πράξεις  (εφόσον  δεν

περιλαμβάνονται  στην  κωδικοποίηση),  καθώς  και  λοιπές  διατάξεις  που  αναφέρονται  ρητά  ή
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε
διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του
έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω
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ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ

1. Το συμφωνητικό.
2. Η Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες

που  τυχόν  θα  συνταχθούν  από τον  Ανάδοχο  σύμφωνα  με τους  όρους  δημοπράτησης,  όπως  τελικά  θα
εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

10.Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος γνωρίζει και αποδέχεται τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν στην περιοχή του έργου.
Οι  συνθήκες  αυτές  και  οι  οποιεσδήποτε  δεσμεύσεις  του  Αναδόχου  που  απορρέουν  από  αυτές  έχουν
συνεκτιμηθεί  από  τη  συμπλήρωση  της  προσφοράς  για  το  συγκεκριμένο  έργο  και  βαρύνουν  αποκλειστικά  και
μόνο τον Ανάδοχο.  Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθεί  η  Υπηρεσία παράταση του αρχικά οριζόμενου χρόνου
περατώσεως  του  έργου  και  αναπροσαρμογή  τιμολογίου,  λόγω  των  προαναφερόμενων  ειδικών  συνθηκών,
δυσχερειών  στην  μεταφορά  υλικών,  διαμονής  εργατοτεχνικού  προσωπικού,  μειωμένης  απόδοσης  και
οποιονδήποτε άλλο λόγο που αφορά στον Ανάδοχο και μόνο.

ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Συμβατική  προθεσμία για  την  εκτέλεση των εργασιών ορίζεται  σε  έξι (6) μήνες από την  ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει ολόκληρο το έργο εντός της παραπάνω
προθεσμίας  σύμφωνα  με  το  άρθρο  147  του  Ν.4412/2016.  Για  κάθε  ημέρα  πέρα  από  την  προθεσμία  αυτή  ο
Ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.

Τμηματικές Προθεσμίες
Εκτός από την παραπάνω συνολική προθεσμία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει :

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ,   για παράδοση τμημάτων του Έργου, που η έγκαιρη
αποπεράτωσή τους έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Ιδιοκτήτη του Έργου.
Τέτοιες  προθεσμίες  ορίζονται  οι  παρακάτω,  οι  οποίες  προσμετρούνται  σε  ημερολογιακές  ημέρες:
Έναρξη  χωματουργικών  εργασιών  –  εκσκαφών  εντός  είκοσι  (20)  ημερολογιακών  ημερών  από  την
υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ   θα οριστούν στην Σύμβαση του Έργου.
Η συνολική και οι τμηματικές προθεσμίες περάτωσης μπορούν να παρατείνονται στις περιπτώσεις και
όπως  ορίζουν  οι  ισχύουσες  διατάξεις.  Σε  περίπτωση  έγκρισης  παράτασης  των  προθεσμιών  από
οποιαδήποτε  αιτία,  ο  Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  καμία  πρόσθετη  αποζημίωση,  λόγω της  παράτασης
αυτής με μόνη και αποκλειστική εξαίρεση τη νόμιμη αναθεώρηση του Συμβατικού Τιμήματος.
Παράταση προθεσμιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο με δικαιολογία την άγνοια των εδαφικών
και καιρικών συνθηκών της περιοχής του Έργου, των κάθε είδους υπογείων εμποδίων, του χρόνου
λειτουργίας των πηγών προμήθειας υλικών, της κατάστασης των οδών προσπέλασης, των δυσχερειών
για τη μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής ή αδυναμίας έγκαιρης εξεύρεσης εργατών,
μηχανημάτων και υλικών από την Ελληνική ή ξένη Βιομηχανία.
Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει :

1) να έχει συνεκτιμήσει κατά την υποβολή της Προσφοράς του το χρόνο που απαιτείται για τις
διατυπώσεις  εκτελωνισμού  υλικών,  εφοδίων  και  μηχανημάτων,  που  θα  εισάγει  από  το
εξωτερικό.

2) να έχει συνεκτιμήσει τους χρόνους  που απαιτούν οι εγκρίσεις μελετών κλπ., καθώς και οι
διατυπώσεις έκδοσης των κάθε φύσεως αδειών.

3) Να  έχει  συνεκτιμήσει  τις  επικρατούσες  καιρικές  συνθήκες  στο  έργο  κατά  τη  χειμερινή
περίοδο.

4) Να έχει συνεκτιμήσει τυχόν καθυστερήσεις λόγω υπογείων εμποδίων και δικτύων ΟΚΩ και
τρίτων.
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ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για  την  υπογραφή της σύμβασης απαιτείται  η  προσκόμιση εγγύησης καλής  εκτέλεσης σύμφωνα με
άρθρο  72  του  Ν.4412/2016  το  ύψος  της  οποίας  καθορίζεται  σε  ποσοστό  5%  επί  της  αξίας  της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ενώ ο χρόνος εγγύησης ορίζεται μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει τοπογραφική – υψομετρική πρόταση χωροθέτησης
για  το  χώρο  επέμβασης  χωρίς  ιδιαίτερη  αποζημίωση,  λαμβάνοντας  υπόψη  την  άποψη  της
Υπηρεσίας και την Προμέτρηση του έργου.
Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα προβεί σε πασσάλωση κάθε τμήματος πριν από την έναρξη των εργασιών
του  τμήματος  αυτού.   Τις  μηκοτομές  που  θα  προκύπτουν  καθώς  και  τις  διατομές  του  εδάφους  ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις σχεδιάσει και να τις υποβάλλει στον Επιβλέποντα του έργου για
έγκριση  ώστε  να  καθορισθεί  η  ακριβής  αποτύπωση  του  φυσικού  εδάφους   .  Μετά  το  πέρας  των
εκσκαφών ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε νέα χωροστάθμηση, και  αφού γίνει  παραλαβή να
προχωρήσει  σε  σχεδίαση και  υποβολή στον  Επιβλέποντα  για  έλεγχο  των  εκσκαφθεισών διατομών.
Βάσει του εγκριθέντος σχεδίου θα γίνεται η πιστοποίηση των εκσκαφών λαμβανομένων πάντα υπόψη
των διατάξεων στην παρ 1 του άρθρου 151  του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε  διάστημα  δέκα  πέντε  (15)  ημερών  από  την  υπογραφή της  σύμβασης κατασκευής  του  έργου,  ο
Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών χρονοδιάγραμμα κατασκευής του
έργου ανταποκρινόμενο προς τις υποχρεώσεις από τη σύμβαση και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο
145 του Ν.4412/16.
Τα  ακριβή  σημεία  και  η  σειρά  προτεραιότητας  των  προς  εκτέλεση  εργασιών  και  των  προς  επισκευή
τμημάτων, θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από τον εντεταλμένο από την Υπηρεσία επιβλέποντα του έργου με
την  υπογραφή  της  σύμβασης,  αλλά  και  σταδιακά  με  την  εξέλιξη  των  εργασιών.  Ο  ανάδοχος  μετά  την
υπόδειξη και εντολή από την Υπηρεσία πρέπει εντός δύο εβδομάδων να ξεκινήσει τις εργασίες στα επιμέρους
τμήματα.

ΑΡΘΡΟ 8ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από την Υπηρεσία, μέσω
οργάνων που ορίζει για το υπόψη Έργο με τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο άρθρο 136 του
Ν.4412/16 

2. Η Υπηρεσία μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης θέλει ορίσει
με έγγραφό της προς τον Ανάδοχο το όργανο που θα ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με έγγραφό της ορίζει τον τεχνικό υπάλληλο
ή  υπαλλήλους  οι  οποίοι  θα  αποκαλούνται  στο  εξής  Εντεταλμένοι  Τεχνικοί  Υπάλληλοι  της
Υπηρεσίας, που θα ασκούν τα καθήκοντα των επιβλεπόντων όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 136
του Ν.4412/16 
Για  την  αντικατάσταση  ή  αναπλήρωση  των  οργάνων  αυτών  της  Υπηρεσίας  απαιτείται
προηγούμενη έγγραφη ανακοίνωση αυτής προς τον Ανάδοχο.

3. Εκτός  από  τους  παραπάνω  Εντεταλμένους  η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  μπορεί  με  έγγραφη
ανακοίνωση  της  προς  τον  Ανάδοχο,  να  εξουσιοδοτεί  και  άλλα  όργανά  της,  καθώς  και  τρίτα
πρόσωπα για  να διενεργούν επιθεωρήσεις  και  ελέγχους σε σχέση με  το  εκτελούμενοι  από τον
Ανάδοχο έργο.

4. Η άσκηση της επίβλεψης ως προς την εκτέλεση της Σύμβασης δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τις
ευθύνες του αναδόχου με τις ισχύουσες διατάξεις και τη Σύμβαση.

5. Ειδικότερα η Διευθύνουσα Υπηρεσία και οι Εντεταλμένοι Τεχνικοί Υπάλληλοι της Υπηρεσίας, που
ορίζονται σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν φέρουν καμία ευθύνη απέναντι τρίτων για ζημιές που
οφείλονται  σε  εργασίες  που  εκτελούνται  στον  ευρύτερο  χώρο  του  έργου  (εργοτάξιο)  από  τον
Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό
της Υπηρεσίας, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης από τον Ανάδοχο.

                                                                                                           Σελ. 6/37 



ΑΡΘΡΟ 9ο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η διεύθυνση των  έργων από την  πλευρά του Αναδόχου,  άρθρο 139 του Ν.4412/16,  στους τόπους
κατασκευής τους θα γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από
την  Υπηρεσία.  Η  επιτόπου  των  έργων  παρουσία  τεχνικού  στελέχους  ή  τεχνικού  υπαλλήλου  της
εργοληπτικής  επιχείρησης  είναι  υποχρεωτική  και  ανάλογη  με  την  φύση  και  το  μέγεθος  του
κατασκευαζόμενου  έργου.  Προκειμένου  για  έργα  προϋπολογισμού  πάνω  από  3.000.000,00  €,  η
αναλογία αυτή καθορίζεται  τουλάχιστον σε 3 τεχνικούς ανάλογων προσόντων και  πείρας,  από τους
οποίους  ένας  πρέπει  να  είναι  διπλωματούχος  ανώτατου  εκπαιδευτικού  ιδρύματος  (ΑΕΙ),  ένας
πτυχιούχος τεχνολογικού – εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΤΕΙ) και τέλος ένας τεχνικός ο οποίος θα είναι
τοπογράφος  –  τεχνολόγος.   Για  το  προσωπικό  που αποτελεί  την  ελάχιστη  τεχνική  στελέχωση  του
εργοταξίου  απαιτείται  προσκόμιση  στη  διευθύνουσα υπηρεσία  βεβαίωσης του  οικείου  ασφαλιστικού
φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων.  Ειδικά για το παρόν
Έργο,  λόγω  της  φύσης  και  των  χώρων  εκτέλεσης  των  εργασιών  απαιτείται  η  επιτόπου  παρουσία
τεχνικού στελέχους ή υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχείρησης ανάλογης ειδικότητας και πείρας που
να καλύπτει όλο το εύρος των εργασιών Πρασίνου.

ΑΡΘΡΟ 10ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Κατά  την  υπογραφή  της  Σύμβασης  ο  Ανάδοχος  γνωστοποιεί  στην  Υπηρεσία  τη  νόμιμη
εκπροσώπησή της ή τους τυχόν πληρεξούσιους του.

2. Ο Ανάδοχος πριν από την έναρξη των εργασιών της Σύμβασης ή το αργότερο μέσα σε δέκα (10)
ημέρες από αυτήν, είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο γραφείο
το οποίο θα διατηρήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου και μέχρι την προσωρινή
παραλαβή του. Του εν λόγω γραφείου θα προΐσταται Τεχνικός με επαρκή πείρα σε έργα παρόμοια
με αυτό της παρούσας Σύμβασης και ο οποίος  θα είναι ο μόνος και αποκλειστικά, σύμφωνα με
την  ισχύουσα  νομοθεσία,  Υπεύθυνος  Επιβλέπων  Τεχνικός  των  οποιωνδήποτε  έργων  που  θα
εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο στα πλαίσια της Σύμβασης.
Ο τεχνικός αυτός λόγω της ιδιότητάς του αυτής έχει όλες τις κατά νόμο ποινικές ή άλλες ευθύνες
και είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία, να βρίσκεται στο εργοτάξιο,
να παίρνει  όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και  να υπογράφει εκ  μέρους του Αναδόχου τα
χρονοδιαγράμματα,  τις  επιμετρήσεις,  τα  πρωτόκολλα  αφανών  εργασιών,  τα  πρωτόκολλα
κανονισμού  τιμών  μονάδων  νέων  εργασιών  (ΠΚΤΜΝΕ),  τους  συγκριτικούς  πίνακες  και  τις
πιστοποιήσεις με τα στοιχεία που τις συνοδεύουν.
Ο  ίδιος  τεχνικός  μπορεί  να  είναι  με  συμβολαιογραφική  πράξη  ολικά  ή  μερικά  πληρεξούσιος  ή
εκπρόσωπος ή αντίκλητος του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στις
κατά  νόμο αστυνομικές και λοιπές αρχές το ονοματεπώνυμο και λοιπά κατά νόμο στοιχεία του
παραπάνω μηχανικού, καθώς και του αναπληρωτή του.

3. Ο εν λόγω τεχνικός ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής Επιβλέπων Τεχνικός του Αναδόχου πρέπει
πριν από τον διορισμό του να τύχει της έγγραφης έγκρισης της Υπηρεσίας.
Για να εξασφαλίσει την έγκριση αυτή ο Ανάδοχος πρέπει μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2
να υποβάλλει στην Υπηρεσία όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν στα προσόντα
και στην πείρα του προτεινόμενου Τεχνικού και του αναπληρωτή του, καθώς και τις δηλώσεις τους
με τις  οποίες αποδέχονται το διορισμό αυτό.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την από μέρους της έγκριση εάν, κατά τη γνώμη της, ο
προτεινόμενος  Επιβλέπων δεν  έχει  τα  ανάλογα προσόντα  και  την  προτεινόμενη  πείρα  και  δεν
είναι ενδεδειγμένος ή είναι, για οποιοδήποτε λόγο, ακατάλληλος να αναλάβει τη θέση αυτή.
Ακόμα η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την από μέρους της έγκριση του αναπληρωτή του
εν λόγω τεχνικού για τους ίδιους παραπάνω λόγους.
Η  από  μέρους  της  Υπηρεσίας  έγκριση  του  διορισμού  του  Επιβλέποντα  Τεχνικού  ή  του
αναπληρωτή του δεν δημιουργεί  καμία ευθύνη ή υποχρέωση στην Υπηρεσία από τις πράξεις ή
παραλείψεις του και δεν μεταβάλλει καθόλου τις υποχρεώσεις του Αναδόχου.

4. Η αμοιβή του Επιβλέποντα Τεχνικού καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτηση του για επίβλεψη του
Έργου βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.

5. Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Υπηρεσίας απεριόριστα και σε ολόκληρο για
τις πράξεις και παραλείψεις του Επιβλέποντα Τεχνικού του και είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά
αμέσως κάθε θετική ζημιά που προκαλείται εξαιτίας του σε βάρος της Υπηρεσίας ή παντός τρίτου.

6. Με  την  εγκατάσταση  του  γραφείου  ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  ανακοινώνει  εγγράφως
στην  Υπηρεσία  και  τα  ονόματα  των  μελών  του  προσωπικού  του  εργοταξίου  του,  που  είναι
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εξουσιοδοτημένα να παραλαμβάνουν αντί αυτού τις οδηγίες και παρατηρήσεις της Υπηρεσίας που
αφορούν στο Έργο.

7. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του, τη
διεύθυνση των γραφείων του, καθώς και το εντεταλμένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά.

8. Ο  Ανάδοχος,  αμέσως  μετά  την  ανάθεση του Έργου θα υποβάλλει  στην  Υπηρεσία  για  έγκριση,
ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διεύθυνσης και εκτέλεσης του Έργου από αυτόν (Οργανόγραμμα) . Το
Πρόγραμμα αυτό θα περιλαμβάνει το προτεινόμενο σύστημα διεύθυνσης και επίβλεψης του Έργου,
την  δομή,  οργάνωση  και  περιοχές  ευθύνης  των  σχετικών  κλιμακίων,  την  επάνδρωση  των
κλιμακίων με επιστημονικό και άλλο προσωπικό, ως και τον διατεθισόμενο για τη λειτουργία του
παραπάνω  συστήματος  εξοπλισμού.  Των  κλιμακίων  Διεύθυνσης  και  εκτέλεσης  του  Έργου  θα
προΐσταται ο Διευθυντής του Έργου του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος θα είναι  υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει  την οργανωτική δομή που θα προτείνει
στην προσφορά του διαμορφωμένη με βάση τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας.

Θα είναι δεσμευτική η παρουσίαση των ατόμων σε "θέσεις κλειδιά" στην προσφορά του Αναδόχου
και  θα  χρησιμοποιηθούν  μόνον  τα  άτομα  αυτά  στην  εκτέλεση  του  Έργου,  εκτός  αν  άλλως
απαιτηθεί από την Υπηρεσία.

Όλο το προσωπικό του Αναδόχου που θα απασχολείται με τη διεύθυνση και επίβλεψη του Έργου
θα  έχει  την  απαιτούμενη  εμπειρία  -  κατασκευαστική  ή  διοικητική  έργων  -  σε  παρόμοια  έργα
ανάλογα  με  τη  θέση  που  πρόκειται  να  καταλάβει  στα  κλιμάκια  Διεύθυνσης  και  εκτέλεσης  του
Έργου και τις αντίστοιχες ευθύνες.

Το παραπάνω Πρόγραμμα θα συνοδεύεται από Βιογραφικά Σημειώματα όλου του προσωπικού του
Αναδόχου,  πιστοποιητικά και  λοιπά λεπτομερή στοιχεία  που θα αφορούν τα  προσόντα και  την
πείρα του. Το κύριο προσωπικό του Έργου θα είναι διπλωματούχοι τεχνικής κατεύθυνσης.

Η  Υπηρεσία  μπορεί  κατά  την  απόλυτη  κρίση  της  να  μην  δώσει  την  έγκρισή  της  για  οιοδήποτε
στέλεχος τεχνικό ή διοικητικό του Αναδόχου σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν
έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση.

9. Με την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης του Αναδόχου θα αναλάβει  τα καθήκοντά του και  ο
Προϊστάμενος  του  εργοταξιακού  γραφείου,  ο  οποίος  θα  ορισθεί  κατά  την  υπογραφή  της
εργολαβικής Σύμβασης, όπως επίσης και ο αναπληρωτής του.

10. Ο  Προϊστάμενος  του  εργοταξιακού  γραφείου  θα  είναι  έμπειρος  διπλωματούχος  τεχνικός  με
κατασκευαστική πείρα παρομοίων έργων, που θα διορισθεί από τον Ανάδοχο ύστερα από έγκριση
της  Υπηρεσίας.  Για  την  έγκριση  του  παραπάνω  προτεινόμενου  Τεχνικού,  ο  Ανάδοχος  θα
υποβάλλει  στην Υπηρεσία με την υπογραφή της Σύμβασης, πριν την ανάληψη των καθηκόντων
του,  όλες  τις  πληροφορίες,  πιστοποιητικά  και  λοιπά  λεπτομερή  στοιχεία,  που  θα  αφορούν  τα
προσόντα και την πείρα του. Η Υπηρεσία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να μην δώσει την
έγκρισή της για τον προτεινόμενο Τεχνικό σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν
έχει  τα  απαραίτητα  προσόντα  και  πείρα  ή  δεν  είναι  κατάλληλος  για  την  παραπάνω  θέση.  Ο
Προϊστάμενος  του  εργοταξιακού  γραφείου  οφείλει  να  ομιλεί,  διαβάζει  και  γράφει  άριστα  την
Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος θα διαθέτει με δαπάνες του μόνιμα τεχνικό
διερμηνέα.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  επίσης  να  υποβάλλει  συγχρόνως  κατάσταση προσωπικού
του  εργοταξίου  το  οποίο  θα  είναι  εξουσιοδοτημένο  να  αναπληρώνει  τον  Προϊστάμενο  του
Εργοταξιακού γραφείου, όταν απουσιάζει.
Ο  Προϊστάμενος  του  Εργοταξιακού  γραφείου  θα  είναι  πλήρως  εξουσιοδοτημένος  με
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του Εργοταξίου,
περιλαμβανομένης  της  παραλαβής των εντολών,  ειδοποιήσεων,  οδηγιών  ή παρατηρήσεων της
Υπηρεσίας  επί  τόπου  του  Έργου  και  της  υπογραφής  κάθε  εγγράφου  και  στοιχείου,  που  η
υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του Έργου (παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ.).

11. Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού γραφείου είναι υπεύθυνος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή
εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη και εφαρμογή των απαιτουμένων μέτρων προστασίας και
ασφαλείας  των εργαζομένων στο Έργο,  καθώς και  κάθε τρίτου.  Γι'  αυτό ο Προϊστάμενος αυτός
πρέπει  να  υποβάλλει  στην  Υπηρεσία  υπεύθυνη  δήλωση  (του  Ν.1599/86),  με  την  οποία  να
αποδέχεται το διορισμό του και τις ευθύνες του.

12. Ο Ανάδοχος επίσης,  θα ορίσει  τον Τεχνικό Ασφαλείας του Έργου,  ο  οποίος θα πρέπει να είναι
διπλωματούχος  τεχνικός,  και  θα  είναι  πλήρως  και  αποκλειστικά  υπεύθυνος  επί  θεμάτων
ασφαλείας, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
Ο ορισμός και  η αποδοχή διορισμού του Τεχνικού Ασφαλείας του Αναδόχου θα πρέπει να γίνει
εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα παρίσταται στο Εργοτάξιο καθημερινώς και  για όσο χρονικό διάστημα
διαρκούν οι εργασίες στο Εργοτάξιο.

Ως υπεύθυνος ασφαλείας θα πρέπει να υποβάλλει στη Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία
να αποδέχεται το διορισμό του και τις ευθύνες του.
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13. Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον
ορισμό  οποιουδήποτε  από  τα  παραπάνω  πρόσωπα,  οπότε  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  το
απομακρύνει και να το αντικαταστήσει με άλλο, του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην
έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.
Επίσης,  η  Υπηρεσία  μπορεί  να  διατάσσει  την  επάνδρωση  του  εργοταξίου  με  πρόσθετο
προσωπικό,  όταν  κατά  την  κρίση  της  είναι  απαραίτητο.  Ρητά  καθορίζεται  ότι  η  αποδοχή  των
υπόψη προσώπων από την Υπηρεσία σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις
ευθύνες  του  και  τις  υποχρεώσεις  του,  ο  δε  Ανάδοχος  παραμένει  πάντοτε  αποκλειστικά  και  εξ'
ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.

14. Ο  Ανάδοχος,  εκτός  από  τον  διορισμό  του  Διευθυντού  του  Έργου  και  του  Προϊσταμένου  του
Εργοταξιακού  γραφείου  και  των αντικαταστατών  τους,  υποχρεούται  να  επανδρώσει  μονίμως τα
γραφεία του στο εργοτάξιο με επιτελείο από ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, αναγκαίο για την
διεύθυνση,  παρακολούθηση  και  εκτέλεση  του  Έργου.  Στο  προσωπικό  αυτό  μπορεί  να
περιλαμβάνεται όποτε και για όσο διάστημα απαιτηθεί από την Υπηρεσία ο Ειδικός Σύμβουλος του
Αναδόχου (με το κατά περίπτωση κατάλληλο προσωπικό).

15. Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει κατά προτίμηση Ελληνικό προσωπικό,  προκειμένου για εργάτες
και τεχνίτες.  Θα παρέχεται  στον Ανάδοχο το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αλλοδαπό ειδικευμένο
προσωπικό σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 11ο ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΖΗΜΙΕΣ – 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος οφείλει  να λάβει  όλα τα απαιτούμενα και  κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,  ώστε  γενικά να
αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή οποιαδήποτε ζημία που προέρχεται  από τη φύση της εργασίας
και για τα οποία έχει οποιαδήποτε ακέραιη την αστική και ποινική ευθύνη. 
Οποιασδήποτε  φύσης   ατυχήματα  ή  ζημίες  σε  ανθρώπους  ή  περιουσίες,  που  οφείλονται  σε
αποδεδειγμένη  αμέλεια  ή  κάθε  βαθμού  υπαιτιότητα  του  Αναδόχου  ή  των  ατόμων  που
προσλαμβάνονται  από  αυτόν,  βαρύνουν  αποκλειστικά  τον  Ανάδοχο.   Το  ίδιο  ισχύει  και  για  την
περίπτωση στην οποία ο Ανάδοχος θα παρέλειπε να υποδείξει στον εργοδότη τα κατάλληλα μέτρα. Η
Υπηρεσία  οφείλει  να  υποδείξει  στους  αρμόδιους  τη  λήψη  κατάλληλων  μέτρων,  τα  οποία  θα
υποδεικνύονται  από  τον  Ανάδοχο  και  δεν  περιλαμβάνονται  στις  υποχρεώσεις  του  και  σ’  αυτή  την
περίπτωση ο Ανάδοχος απαλλάσσεται από την ευθύνη.
Για την ασφάλιση του προσωπικού ισχύει  η παρ. 5 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να διαθέσει για το έργο όλο το  απαιτούμενο  προσωπικό,  υλικά,  μηχανήματα,  οχήματα,
αποθηκευτικούς   χώρους,  εργαλεία  και  οποιαδήποτε  άλλα  μέσα.  Ο  ανάδοχος  σε  κάθε  περίπτωση
βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες   δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες
των  μισθών  και  ημερομισθίων   του   προσωπικού,   οι   δαπάνες   όλων   των   εργοδοτικών
επιβαρύνσεων,  οι δαπάνες  για  τη  μετακίνηση  του  προσωπικού  του,  οι  δαπάνες  των  υλικών  και
της   μεταφοράς,  διαλογής,  φύλαξης,  φθοράς  τους    κλπ.  οι  δαπάνες  λειτουργίας,  συντήρησης,
απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων   και   οχημάτων,   οι   φόροι,   τέλη,   δασμοί,   ασφαλιστικές
κρατήσεις   ή επιβαρύνσεις,   οι  δαπάνες  εφαρμογής  των  σχεδίων  κατασκευής  των  σταθερών
σημείων, καταμετρήσεων,  δοκιμών,  προσπελάσεων  προς  το  έργο  και  στις  θέσεις  για  τη  λήψη
υλικών, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του,
στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή
και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 
Οι  φόροι,  τέλη,  δασμοί,  κρατήσεις  και  οποιεσδήποτε  άλλες  νόμιμες  επιβαρύνσεις    βαρύνουν  τον
ανάδοχο,  όπως  ισχύουν  κατά  το  χρόνο  που  δημιουργείται  η  υποχρέωση  καταβολής  τους.  Κατ’
εξαίρεση   άλλοι φόροι του Δημοσίου που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον
ανάδοχο  μόνο  στο  μέτρο  που  ίσχυαν  κατά   το   χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς.  Τυχόν
μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. 
1.          Ασφάλιση  έναντι  κινδύνων  από  ΤΥΧΑΙΑ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  και  ΑΝΩΤΕΡΑ  ΒΙΑ  (πυρκαγιά,  

σεισμός κλπ.) (προσοχή : δεν απαιτείται για το υπόψη έργο).
Η  ασφάλεια  αυτή  καλύπτει  το  ουσιαστικό  αποπερατωμένο  Έργο  και  η  ευθύνη  των  ασφαλιστικών
αρχίζει  από  την  πιο  πάνω  ημερομηνία  είτε  της  βεβαιωμένης  περάτωσης  των  εργασιών,  είτε  της
έναρξης της εμπορικής λειτουργίας λήγει δε την ημερομηνία που θεωρείται συντελεσθείσα η Οριστική
Παραλαβή.
2.          Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ  
Με  την  ασφάλεια  αυτή  θα  καλύπτεται  η  Αστική  Ευθύνη  του  Αναδόχου  έναντι  Τρίτων  για  όλες  τις
εργασίες  που  εκτελούνται  από  αυτόν  μέσα  στα  πλαίσια  των  συμβατικών  του  υποχρεώσεων.  Η
ασφάλεια αυτή είναι υποχρεωτική.

A.        Αντικείμενο Ασφάλισης  
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Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του Αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ και
οι  ασφαλιστές  υποχρεώνονται  να  καταβάλλουν  αποζημιώσεις  σε  τρίτους  για  :  σωματικές  βλάβες,
ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα ακίνητα ή κινητά (συμπεριλαμβανομένων
και  πλωτών  μέσων)  ή  και  ζώα,  που προξενούνται  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  και  εξαιτίας  των  εργασιών
κατασκευής,  συντήρησης,  επισκευής,  αποκατάστασης  ζημιών  και  διαφόρων  άλλων  ρυθμίσεων,
οποτεδήποτε γίνονται αυτές και εφ' όσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του
Αναδόχου.

B.        Διάρκεια Ασφάλισης  
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη των εργασιών ή με την εγκατάσταση του

Αναδόχου  στον  τόπο  του  Έργου,  θα  λήγει  δε  την  ημερομηνία  της  αποπεράτωσης  των  εργασιών
κατασκευής. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής ένα όμοιο συμβόλαιο θα καλύψει όλη
την περίοδο μέχρι την Οριστική Παραλαβή, που όμως θα είναι μικρότερου ύψους.

Εάν  παρ'  όλα  αυτά  μετά  την  αποπεράτωση  των  εργασιών  κατασκευής  προκύψει  θέμα
επισκευής,  συντήρησης ή άλλης  ρύθμισης σχετικής  με  το  Έργο,  η  οποία εμπίπτει  στα πλαίσια  των
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από δικά του συνεργεία,
τότε  θα πρέπει  να  φροντίσει  για  την  εκ  νέου ασφαλιστική  κάλυψη της  Αστικής  Ευθύνης του έναντι
Τρίτων, που θα απορρέει από τις εργασίες επισκευής,  συντήρησης κλπ.,  με τους ίδιους όρους κλπ.
όπως και στην αρχική του ασφάλιση και με διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των
εργασιών επισκευής, συντήρησης κλπ.

C.        Όρια Αποζημίωσης  
Τα  όρια  αποζημίωσης,  για  τα  οποία  θα  πραγματοποιείται  η  ασφάλιση  σε  ένα  αυτοτελές

ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, πρέπει να είναι κατά περιστατικό τα ακόλουθα :
2.C.1. Για  υλικές  ζημιές  θετικές  ή  αποθετικές  σε  πράγματα  τρίτων,  ανεξάρτητα  από  τον

αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων : 30.000,00 €.
2.C.2. Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατ' άτομο και ατύχημα : 30.000,00€.
2.C.3. Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον

αριθμό των παθόντων : 150.000,00 €.
2.C.4. Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη την διάρκεια της ασφάλειας:  300.000,00 €

μειούμενο στο 40% κατά την περίοδο συντήρησης.
Τα  ποσά  αυτά  θα  αυξάνονται  κατά  περίπτωση  (αυξημένων  κινδύνων,  χρονικής  διάρκειας,

ασφαλιζόμενου κεφαλαίου κλπ.) και θα αναθεωρούνται στις ετήσιες επετείους της Σύμβασης, σύμφωνα
με το συντελεστή αναθεώρησης του Συμβατικού Τιμήματος.

D.        Ειδικοί Όροι  
Το προσωπικό  του Ιδιοκτήτη του Έργου,  η  Υπηρεσία,  το  εν γένει  Προσωπικό της,  οι  τυχόν

Σύμβουλοί της και το προσωπικό τους θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις
εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY).

Η ασφαλιστική εταιρεία  υποχρεώνεται  να αποκρούει  οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται  κατά του
Αναδόχου ή του Ιδιοκτήτη του Έργου, και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή ζημία
οφείλεται  σε  πράξη  ή  παράλειψη  των  παραπάνω  προσώπων,  η  οποία  καλύπτεται  από  το
ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, θα καταβάλλει δε κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν
κατασχέσεων κλπ. που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών, που αναφέρονται
εκάστοτε σαν ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.

Η  ασφαλιστική  εταιρεία  παραιτείται  κάθε  δικαιώματος  αγωγής  κατά  της  Υπηρεσίας,  των
Συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων της στην περίπτωση, που η βλάβη ή ζημία
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων.

Καλύπτεται  η  εκ  του  άρθρου  922  Αστικού  Κώδικα  απορρέουσα  ευθύνη  του  Ιδιοκτήτη  του
Έργου (ευθύνη προστήσαντος).

E. Για  το  ασφαλιστήριο  της  παρ.  6  η  Ασφαλιστική  εταιρεία  θα  πρέπει  να  συνεργασθεί  (και  το
σχετικό  συμφωνητικό  θα  συνυποβληθεί)  με  Ειδικό  Γραφείο  Ασφάλισης  και  Ελέγχου
Κατασκευών διεθνούς κύρους, για όλο το διάστημα ασφάλισης.

F. Το  ασφαλιστήριο  Αστικής  Ευθύνης  έναντι  Τρίτων  θα  υποβληθεί  από  τον  Ανάδοχο  στον
Ιδιοκτήτη του Έργου κατά την υπογραφή της Σύμβασης.  Το ή και  τα ασφαλιστήρια Αστικής
Ευθύνης  έναντι  Τρίτων,  που  τυχόν  απαιτούνται  για  την  κάλυψη  της  Αστικής  Ευθύνης  του
Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης από αυτόν εργασιών συντήρησης, επισκευής ή άλλης ρύθμισης
σχετικής  και  μέσα  στα  πλαίσια  των  άλλων  συμβατικών  του  υποχρεώσεων,  πρέπει  να
υποβάλλονται πέντε (5)  μέρες πριν από την έναρξη των αντιστοίχων εργασιών συντήρησης
κλπ.

Γενικοί Όροι που αφορούν τα ασφαλιστήρια των παραγρ. 1 & 2
Στα ασφαλιστήρια των παραγράφων 1 και  2 θα περιλαμβάνονται  οπωσδήποτε οι ακόλουθοι

γενικοί όροι :
Ο Ιδιοκτήτης του Έργου θα είναι συνασφαλιζόμενος.

G. Τα  εν  λόγω  ασφαλιστήρια  δεν  δύναται  να  ακυρωθούν,  τροποποιηθούν  ή  λήξουν  χωρίς  τη
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γραπτή,  δια  συστημένης  επιστολής,  πριν  από  εξήντα  (60)  ημέρες  σχετική  ειδοποίηση  της
ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τον Ιδιοκτήτη του Έργου.

H. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής του Έργου ο Ανάδοχος μεταβιβάζει και εκχωρεί
στον  Ιδιοκτήτη  του  Έργου  εξ  αρχής  τα  ποσά  των  απαιτήσεών  του  από  το  ασφαλιστήριο
συμβόλαιο, που θα καταβάλλονται απ' ευθείας στον Ιδιοκτήτη του Έργου ύστερα από σχετική
αίτησή του, χωρίς να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του Αναδόχου.

I. Η  Ασφαλιστική  εταιρεία  παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα  ανταγωγής  κατά  του  Ιδιοκτήτη  του
Έργου,  των υπαλλήλων  της,  συμβούλων και  συνεργατών  της  και  των  υπαλλήλων  τους  σε
περίπτωση  που  η  βλάβη  ή  ζημία  οφείλεται  σε  πράξη  ή  παράλειψη,  όχι  ηθελημένη,  των
προσώπων αυτών.

J. Το προσωπικό του Ιδιοκτήτη του Έργου, η Υπηρεσία, το προσωπικό της, καθώς και όλοι οι
Σύμβουλοι, συνεργάτες της και το προσωπικό τους θεωρούνται ως τρίτα πρόσωπα.

K. Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται και η ευθύνη του Ιδιοκτήτη του Έργου, που απορρέει από το
άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (ευθύνη προστήσαντος).

L. Κάθε ασφαλιστήριο θα είναι σε ισχύ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί ή να λήξει
η ισχύς του, χωρίς γραπτή ειδοποίηση του Ιδιοκτήτη του Έργου.

M. Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδίδει στον Ιδιοκτήτη του Έργου τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δέκα
πέντε (15) μέρες τουλάχιστον πριν αρχίσει η περίοδος ασφάλισης. Διαφορετικά ο Ιδιοκτήτης
του  Έργου,  χωρίς  ειδοποίηση,  μπορεί  να  συνάψει  το  υπόψη ασφαλιστήριο  με  ασφαλιστική
εταιρεία της προτίμησής της, το όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου. Στην
περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος.

N.  Ο Ανάδοχος θα προσκομίζει Υ.Δ. Ν.1599/86 της ασφαλιστικής εταιρείας όπου θα δηλώνεται
υπεύθυνα η πλήρη εναρμόνιση του ασφαλιστηρίου με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

3.          Ασφάλιση κατά παντός Κινδύνου του Έργου  
Η ασφάλεια αυτή είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 157 του Ν 4281/14.

A.        Αντικείμενο Ασφάλισης :  
3.A.1. Η  συνολική  αξία  του  υπό  κατασκευήν  Έργου  (εξοπλισμός,  υλικά,  υπηρεσίες  κλπ.)

συμπεριλαμβανομένων  των  τυχόν  συμπληρωμάτων  της  Σύμβασης,  αναθεωρήσεων
ή  /  και  αναπροσαρμογών  (θετικών  ή  αρνητικών)  του  Συμβατικού  Τιμήματος.  Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήματα
την αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου σύμφωνα με την πραγματική αξία
του Έργου και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της υπασφάλισης.

3.A.2. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή
καταστροφής,  μερικής  ή  ολικής,  που  οφείλονται  ή  προκαλούνται  από  οποιοδήποτε
λόγο ή αιτία (δηλ. ανωτέρα βία, τυχαία περιστατικά, καθώς επίσης λανθασμένη μελέτη
ή/και  κατασκευή  (MANUFACTURER's  RISK,  ελαττωματικά  υλικά,  λανθασμένη
εργασία  κλπ.)  με  εξαίρεση  τους  κινδύνους,  που  συνήθως  εξαιρούνται  και  δεν
καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ. πόλεμος,
εισβολή,  ανταρσία,  λαϊκή  εξέγερση,  επανάσταση,  κατάσχεση,  μόλυνση  από
ραδιενέργεια  ή  ιονίζουσα ακτινοβολία  κλπ.).  Αντιθέτως θα καλύπτονται  οι  βλάβες  /
καταστροφές  από  σεισμούς,  προσκρούσεις  πλοίων  και  άλλα  παρόμοια  ατυχήματα
κλπ.

3.A.3. Οι  μόνιμες  ή/και  προσωρινές  εργοταξιακές  εγκαταστάσεις  του  Αναδόχου,  καθώς
επίσης  και  ο  εν  γένει  μηχανολογικός  εξοπλισμός,  που  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την
κατασκευή  του  Έργου.  Η  ασφαλιστική  αυτή  κάλυψη  θα  παρέχεται  έναντι
οποιασδήποτε  απώλειας  ή  ζημιάς  κλπ.  (εξαιρουμένων  των  μηχανολογικών  και
ηλεκτρολογικών βλαβών),  που οφείλονται  ή προκαλούνται από ανωτέρα βία ή /  και
τυχαία περιστατικά.

3.A.4. Τα  κάθε  είδους  υλικά,  που  τυχόν  χορηγούνται  από  την  Υπηρεσία,  για  να
ενσωματωθούν στο Έργο.

B.        Διάρκεια Ασφάλισης  
Η  ευθύνη  των  ασφαλιστών  θα  αρχίζει  από  την  υπογραφή  της  Σύμβασης,  θα  λήγει  δε  την

ημερομηνία  κατά  την  οποία  θα  θεωρείται  συν  τελεσθείσα  η  Οριστική  Παραλαβή.  Το  εν  λόγω
ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στον Ιδιοκτήτη του Έργου,
μαζί  με  την  απόδειξη  πληρωμής  της  προκαταβολής  των  ασφαλίστρων,  κατά  την  υπογραφή  της
Σύμβασης, μαζί με την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή / και προκαταβολής.
4.          Ασφάλιση των ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ κλπ. του Αναδόχου  
Με  την  ασφάλιση  αυτή  θα  καλύπτεται  η  Αστική  Ευθύνη  του  Αναδόχου  για  κάθε  ζημιά  που  θα
προκαλείται σε τρίτους και θα προέρχεται από τα αυτοκίνητα κάθε είδους, οχήματα κλπ. μηχανήματα
που ανήκουν κατά κυριότερα ή χρήση στον Ανάδοχο ή και σε τρίτους.
5.          Ασφάλιση του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του Αναδόχου  
Σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  παραλείψει  ή  αμελήσει  να  συμμορφωθεί  με  τις  παραπάνω
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ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν σαν μη ικανοποιητικές
από  τη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία,  η  τελευταία  δικαιούται  να  συνάψει  στο  όνομα  και  με  δαπάνες  του
Αναδόχου τις πιο πάνω (με στοιχεία 1,2 και 3) ασφαλίσεις και να παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο
επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από το λαβείν του είτε με κατάπτωση ανάλογου
ποσού από την εγγυητική επιστολή του καλής εκτελέσεως.
Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  για  την  τήρηση  των  διατάξεων  της  εργατικής 
νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο
προσωπικό   του   φορέα   του   έργου,   ή   σε   οποιονδήποτε   τρίτο   και   για   τη   λήψη   μέτρων
προστασίας  του  περιβάλλοντος.  Σχετικά  με  τη  λήψη  μέτρων  ασφαλείας  είναι  υποχρεωμένος  να
εκπονεί  με  ευθύνη  του  κάθε  σχετική  μελέτη  (στατική  ικριωμάτων,  μελέτη  προσωρινής  σήμανσης
έργων, κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. 
Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται για τη
διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, η σύμβαση μπορεί να ορίζει κατ’ εκτίμηση τον
αριθμό  τεχνικού  προσωπικού  κατά  ειδικότητα  και  βαθμίδα  εκπαίδευσης,  που  πρέπει  να  διαθέτει  ο
ανάδοχος  κατά  την  εκτέλεση της  σύμβασής του.  Ο αριθμός αυτός  προσαρμόζεται  σύμφωνα με  τις
απαιτήσεις του έργου με βάση το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει
μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας  και  Υγείας  (ΣΑΥ),
όπως  αυτό  ρυθμίζεται  με  τις  αποφάσεις  του  Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  ΔΙΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001

(ΦΕΚ  Β΄266),  ΔΕΕΠΠ/85/14.5.2001 (ΦΕΚ  Β΄686)  και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002
(ΦΕΚ   Β΄16),   στο   χρονοδιάγραμμα   των   εργασιών,   καθώς   και   τις  ενδεχόμενες

τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και  της
κατασκευής του έργου. 
Η  διευθύνουσα  υπηρεσία  μπορεί  πάντα  να  διατάσσει  την  απομάκρυνση  του  προσωπικού  που
κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου. 
Αν  ο  ανάδοχος  καθυστερεί  τις  πληρωμές  των  αποδοχών  του  προσωπικού  που 
χρησιμοποιεί στο έργο, η διευθύνουσα υπηρεσία μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, 
καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν ο ανάδοχος δεν
εξοφλήσει  τους  δικαιούχους,  τότε  η  διευθύνουσα  υπηρεσία  συντάσσει  καταστάσεις  πληρωμής  των
οφειλομένων  και   πληρώνει   απευθείας  τους  δικαιούχους  από  τις  πιστώσεις  του  έργου,  για
λογαριασμό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να
πληρωθούν   οι   αποδοχές   μέχρι   τριών  (3)   το   πολύ   μηνών   πριν   από   την   όχληση   των
ενδιαφερομένων. 
Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών 
υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη
σύμβαση.  Οι  πηγές  αυτές  πριν  από  τη  χρησιμοποίησή  τους  πρέπει  να  εγκριθούν  από  τη
διευθύνουσα υπηρεσία,  που μπορεί  να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για  τα
έργα πηγών. Αν διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος εμπορεύεται τα εξορυσσόμενα για την εκτέλεση του έργου
αδρανή υλικά κηρύσσεται   έκπτωτος με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. Με την ίδια απόφαση
μπορεί  να  επιβληθεί  πρόστιμο  μέχρι  εβδομήντα  τέσσερις  χιλιάδες  (74.000)  ευρώ,  το  οποίο
εισπράττεται  υπέρ  του  Ταμείου  Εθνικής  Οδοποιϊας  (Τ.Ε.Ο.  Α.Ε),  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  περί
εισπράξεως δημοσίων εσόδων. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

1. Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους
Νόμους του Κράτους, τα Διατάγματα και τους Κανονισμούς, τις Αστυνομικές Διατάξεις ή διαταγές,
καθώς και με τις νόμιμες απαιτήσεις οποιασδήποτε Δημόσιας, Διοικητικής ή άλλης Αρχής που θα
αναφέρονται  και  θα  έχουν  εφαρμογή  κατά  οποιοδήποτε  τρόπο  για  τον  Ανάδοχο  ή  /  και  τις
εργασίες του.

2. Ο Ανάδοχος ως υπεύθυνος τηρεί  τους Νόμους κλπ,  υποχρεούται  να  ανακοινώσει  αμέσως στη
Διευθύνουσα  Υπηρεσία  τις  Διαταγές  που  απευθύνονται  ή  κοινοποιούνται  σ’  αυτόν  κατά  τη
διάρκεια  εκτέλεσης  του  Έργου  και  τα  έγγραφα  των  διαφόρων  αρχών  σχετικά  με  τα
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ.

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί την τάξη και την πειθαρχία στην περιοχή του Έργου, τα
Εργοτάξια και γενικά σε όλες τις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες.

4. Εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στο Συμφωνητικό ή στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, ο
Ανάδοχος  υποχρεούται  στην  έκδοση  με  μέριμνα,  ευθύνη  και  δαπάνες  του  κάθε  άδειας  που
προβλέπεται  από τους ανωτέρω Νόμους,  Διατάγματα κλπ.  και  που απαιτείται  για  την εκτέλεση
των εργασιών του.
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ΑΡΘΡΟ 13ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ1

5. 1. Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  για  την  τήρηση  των  διατάξεων  της  εργατικής
νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή
στο  προσωπικό  του  φορέα  του  έργου,  ή  σε  οποιονδήποτε  τρίτο,  ώστε  να  εξαλείφονται  ή  να
ελαχιστοποιούνται  οι  κίνδυνοι  ατυχημάτων  ή  επαγγελματικών  ασθενειών  κατά  την  φάση
κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ.
7-9), Ν.4412/2016 (άρθρο 138 παρ. 7), Ν. 3850/102 (αρ. 42).

6. 2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
7. α. Να  εκπονεί  κάθε  σχετική  μελέτη  (στατική  ικριωμάτων,  μελέτη  προσωρινής  σήμανσης

έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα του Ν.4412/2016 (άρθρο 138 παρ. 7
8. β. Να  λαμβάνει  μέτρα  προστασίας  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  στο  Σχέδιο

Ασφάλειας  και  Υγείας  (ΣΑΥ),  όπως  αυτό  ρυθμίζεται  με  τις  αποφάσεις  του  (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ  :
ΔΙΠΑΔ/οικ. 177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των
εργασιών,  καθώς  και  τις  ενδεχόμενες  τροποποιήσεις  ή  άλλες  αναγκαίες  αναπροσαρμογές  των
μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/2016 (άρθρο 138 παρ.
7). 

9. γ. Να  επιβλέπει  ανελλιπώς  την  ορθή  εφαρμογή  των  μέτρων  ασφάλειας  και  υγείας  των
εργαζομένων,  να  τους  ενημερώνει  /  εκπαιδεύει  για  την  αναγκαιότητα  της  τήρησης των μέτρων
αυτών  κατά  την  εργασία,  να  ζητά  τη  γνώμη  τους  και  να  διευκολύνει  τη  συμμετοχή  τους  σε
ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81
(αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).

10. Για  την  σωστή  εφαρμογή  της  παρ.γ  στους  αλλοδαπούς  εργαζόμενους,  είναι  αυτονόητο  ότι  η
γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν
την  αναγκαιότητα  και  τον  τρόπο  εφαρμογής  των  μέτρων  ασφάλειας  και  υγείας  (εκτός  ειδικών
περιπτώσεων  όπου  τμήμα  ή  όλο  το  έργο  έχει  αναλάβει  να  κατασκευάσει  ξένη  εξειδικευμένη
εταιρεία).

11. 3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να
τηρεί τα ακόλουθα :

12. 3.1 Εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση  -  Σχέδιο  Ασφάλειας  Υγείας  (  ΣΑΥ  )  -  Φάκελος
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα :

13. α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών,
την  εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση,  προκειμένου  για  εργοτάξιο  με  προβλεπόμενη  διάρκεια
εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα
περισσότεροι  από  20  εργαζόμενοι  ή  ο  προβλεπόμενος  όγκος  εργασίας  θα  υπερβαίνει  τα  500
ημερομίσθια :  ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και  13).  Η γνωστοποίηση καταρτίζεται  σύμφωνα με το
παράρτημα III του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.

14. β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα
της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8)
και  την  ΥΑ  ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001  του  (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ  η  οποία  ενσωματώθηκε  στο  Ν.4412/2016
(άρθρο 138 παρ. 7). 

15. γ. Να αναπτύξει,  να προσαρμόσει και  να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με
την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις
ιδιαιτερότητες του, κλπ (μέθοδος κατασκευής,  ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).

16. δ. Να  αναπροσαρμόσει  τα  ΣΑΥ-ΦΑΥ  ώστε  να  περιληφθούν  σε  αυτά  εργασίες  που  θα
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και  για τις  οποίες θα απαιτηθούν τα
προβλεπόμενα  από  την  ισχύουσα νομοθεσία,  μέτρα  ασφάλειας  και  υγείας  :  ΠΔ  305/96  (αρ.  3
παρ.9)  και  ΥΑ  ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002  (παρ.2.9)  του  (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ  η  οποία  ενσωματώθηκε  στο
Ν.4412/2016 (άρθρο 138 παρ. 7). 

17. ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3
παρ. 10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των
ελεγκτικών αρχών.

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

1  Η έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα I του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96

2 Ο Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που 
ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν. 1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.
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19. Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και
για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής
του έργου.

20. Αντίστοιχα  ο  ΦΑΥ  αποσκοπεί  στην  πρόληψη  και  στον  περιορισμό  των  κινδύνων  για  όσους
μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.

21. 1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις
ΥΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και  ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες
ενσωματώθηκαν στο Ν.4412/2016 (άρθρο 138 παρ. 7). 

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

23. α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα
του ενός συνεργεία στην κατασκευή.

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

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

έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ)
του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν
4030/2011  (ΦΕΚ  249/Α/25-11-2011)  και  την  αρ.  πρωτ.  10201/27-3-2012  εγκύκλιο  του  Ειδ.
Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.

27. 3. Ο  ΦΑΥ  καθιερώνεται  ως  απαραίτητο  στοιχείο  για  την  προσωρινή  και  την  οριστική
παραλαβή  κάθε  Δημόσιου  Έργου  :  ΥΑ  ΔΕΕΠΠ/οικ.  433/2000  του  (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ,  η  οποία
ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016 (άρθρα 170 και 172). 

28. 4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου
και το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙ ΠΑΔ/οι
κ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

29. 5. Διευκρινίσεις  σχετικά  με  την  εκπόνηση  του  ΣΑΥ  και  την  κατάρτιση  του  ΦΑΥ
περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008  του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

30. 3.2 Ανάθεση  καθηκόντων  σε  τεχνικό  ασφαλείας,  γιατρό  εργασίας  –  τήρηση  στοιχείων
ασφάλειας και υγείας

31. Ο ανάδοχος υποχρεούται :
32. α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από

50 εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ. 12 παρ.4).
33. β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο

έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
34. γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε

άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας
και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.

35. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και
αντίγραφο της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).

36. δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και
ιατρού  εργασίας,  εντάσσεται  και  η  υποχρεωτική  τήρηση  στο  εργοτάξιο,  των  ακόλουθων
στοιχείων :

37. 1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και  ιατρό εργασίας,
των  υφισταμένων  κατά  την  εργασία  κινδύνων  για  την  ασφάλεια  και  την  υγεία,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους
κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).

38. 2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν
τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ. 14 παρ.1 και αρ.
17 παρ. 1).

39. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
40. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από

την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
41. Αν  ο  ανάδοχος  διαφωνεί  με  τις  γραπτές  υποδείξεις  και  συμβουλές  του  τεχνικού  ή  του  ιατρού

εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και
στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων
η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.

42. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.
43. 3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος

και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).
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44. Τα  μέτρα  που  λαμβάνονται  για  την  αποτροπή  επανάληψης  παρόμοιων  ατυχημάτων,
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.

45. Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  αναγγέλλει  στις  αρμόδιες  επιθεωρήσεις  εργασίας,  στις  πλησιέστερες
αστυνομικές  αρχές  και  στις  αρμόδιες  υπηρεσίες  του  ασφαλιστικού  οργανισμού  στον  οποίο
υπάγεται  ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται  περί
σοβαρού  τραυματισμού  ή  θανάτου,  να  τηρεί  αμετάβλητα  όλα  τα  στοιχεία  που  δύναται  να
χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).

46. 4. Κατάλογο  των  εργατικών  ατυχημάτων  που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον  εργαζόμενο
ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).

47. 5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ. 18 παρ.9).
48. 3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
49. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να  τηρεί  στο εργοτάξιο  Ημερολόγιο  Μέτρων  Ασφάλειας  (ΗΜΑ),  όταν

απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη
των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ. 14) σε συνδυασμό με την Υ.Α
130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.

50. Το ΗΜΑ θεωρείται,  σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις  κατά τόπους Δ/νσεις,  Τμήματα ή
Γραφεία  Επιθεώρησης  Εργασίας  και  συμπληρώνεται  από  τους  επιβλέποντες  μηχ/κούς  του
αναδόχου και  της  Δ/νουσας Υπηρεσίας,  από τους  υπόχρεους  για  την  διενέργεια  των  τακτικών
ελέγχων  ή δοκιμών για  ό,τι  αφορά τα  αποτελέσματα των ελέγχων  ή δοκιμών,  από το αρμόδιο
όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν. 1396/83 (αρ. 8)
και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.

51. 3.4 Συσχετισμός  Σχεδίου  Ασφάλειας  Υγείας  (ΣΑΥ)  και  Ημερολόγιου  Μέτρων  Ασφάλειας
(ΗΜΑ)

52. Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το
ΗΜΑ.

53. Στα  πλαίσια  του  συσχετισμού  αυτού,  να  σημειώνεται  στο  Η.Μ.Α.  κάθε  αναθεώρηση  και
εμπλουτισμός  του  ΣΑΥ  και  επίσης  σε  ειδική  στήλη  του,  να  γίνεται  παραπομπή  των
αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.

54. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.
55. 4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας  και  υγείας κατά  την εκτέλεση όλων των εργασιών στο

εργοτάξιο.
56. 4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
57. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  στο  εργοτάξιο,  κατά  την  εκτέλεση  όλων  των  εργασιών,  τα

παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας :
58. α. Την  ευκρινή  και  εμφανή  σήμανση  και  περίφραξη  του  περιβάλλοντα  χώρου  του

εργοταξίου  με  ιδιαίτερη  προσοχή  στη  σήμανση  και  περίφραξη  των  επικίνδυνων  θέσεων  :  ΠΔ
105/95, ΠΔ 305//96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).

59. β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω
από  το  εργοτάξιο,  ώστε  να  παρέχεται  προστασία  στους  εργαζόμενους  από  τον  κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας  :  ΠΔ  1073/81  (αρ.75-79),  ΠΔ  305/96  (αρ.  12  παραρτ.  IV  μέρος  Β,  τμήμα  II,
παρ.2).

60. γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών
ή αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των
εγκαταστάσεων αυτών : ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6).

61. δ. Τη  λήψη  μέτρων  αντιμετώπισης  εκτάκτων  καταστάσεων  όπως  :  κατάρτιση  σχεδίου
διαφυγής  -  διάσωσης  και  εξόδων  κινδύνου,  πυρασφάλεια,  εκκένωση  χώρων  από  τους
εργαζόμενους,  πρόληψη -  αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων,
ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α,
παρ.3, 4, 8-10),
Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).

62. ε. Την  εξασφάλιση  παροχής  πρώτων  βοηθειών,  χώρων  υγιεινής  και  υγειονομικού
εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) :
ΠΔ 1073/81 (αρ. 109,110), Ν. 1430/84 (αρ. 17,18), ΠΔ 305/96
(αρ. 12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ. 13, 14).

63. στ.  Την  εξασφάλιση  της  δωρεάν  χορήγησης  Μέσων  Ατομικής  Προστασίας  (ΜΑΠ)  στους
εργαζόμενους όπως προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας,  φωσφορίζοντα γιλέκα,  ολόσωμες
ζώνες  ασφαλείας,  γυαλιά,  κλπ,  εφόσον  τους  ενημερώσει  εκ  των  προτέρων  σχετικά  με  τους
κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες
για τη χρήση του: Π.Δ. 1073/81 (αρ. 102-108), Ν. 1430/84 (αρ. 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι
τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).
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64. 4.2 Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση -
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ

65. Ο ανάδοχος υποχρεούται :
66. α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση

των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με :
67. - Την  Υ.Α  αριθ.  ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011  του  τ.ΥΠΥΜΕΔΙ:  «Οδηγίες  Σήμανσης

Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
68. - Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για

την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων
και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»

69. - Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9-11 και αρ.52 ) και την
τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).

70. β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις
οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού:
Ν. 3542/07 (αρ.43,44).

71. γ. Να  συντηρεί  και  να  ελέγχει  τακτικά  τη  λειτουργία  των  συστημάτων ασφαλείας  και  να
τηρεί  τις  απαιτήσεις  ασφάλειας  των  ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων,  των  φορητών  ηλεκτρικών
συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού
εργοταξίου,  κλπ  :  ΠΔ  1073/81  (αρ.75-84),  ΠΔ  305/96  (αρ.8.δ  και  αρ.  12,παραρτ.ΙΝ/μέρος  Α,
παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).

72. δ. Να  προβεί  στα  απαραίτητα  μέτρα  ασφάλειας  που  αφορούν  σε  εργασίες  φόρτωσης,
εκφόρτωσης, αποθήκευσης,  στοίβασης, ρίψης και  μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων :  ΠΔ
216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.
12  παραρτ.  IV  μέρος  Α  παρ.  11  και  μέρος  Β  τμήμα II  παρ.4],  Ν.2696/99 (αρ.32)  και  η  τροπ.
αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).

73. ε. Να  τηρεί  μέτρα  προστασίας  των  εργαζομένων  που  αφορούν  :  α)  κραδασμούς  :  ΠΔ
176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από
χειρωνακτική  διακίνηση  φορτίων  :  ΠΔ  397/94,  δ)  προστασία  από  φυσικούς,  χημικούς  και
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10.

74. 4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών
75. Οι  εξοπλισμοί  εργασίας  χαρακτηρίζονται  και  κατατάσσονται  ως  μηχανήματα  έργων  ΠΔ 304/00

(αρ.2).
76. α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων

(χωματουργικών  και  διακίνησης  υλικών),  των  ανυψωτικών  μηχανημάτων,  των  οχημάτων,  των
εγκαταστάσεων,  των  μηχανών  και  του  λοιπού  εξοπλισμού  εργασίας  (ζώνες  ασφαλείας  με
μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.
17,  45-74 ),  Ν 1430/84 (αρ.  11-15),  ΠΔ 31/90,  ΠΔ 499/91,  ΠΔ 395/94 και  οι  τροπ.  αυτού:  ΠΔ
89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.ΐν μέρος Β
τμήμα II παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).

77. β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV, μέρος Β', τμήμα II,
παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :

78. 1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
79. 2. Άδεια κυκλοφορίας
80. 3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
81. 4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
82. 5. Αδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV, μέρος

Β',  τμήμα II,  παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II,  παρ.2.1). Σημειώνεται  ότι η άδεια
χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.

83. 6. Βεβαίωση  ασφαλούς  λειτουργίας  του  εξοπλισμού  εργασίας  (ορθή  συναρμολόγηση  -
εγκατάσταση,  καλή  λειτουργία)  και  αρχείο  συντήρησης  αυτού  στο  οποίο  θα  καταχωρούνται  τα
αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).

84. 7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και
αρ.4. παρ.7 ).

85. 5. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο
εργοτάξιο,  τα  οποία  τηρούνται  κατά  περίπτωση,  ανάλογα  με  το  είδος  των  εργασιών  του
εκτελούμενου έργου.

86. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  στο  εργοτάξιο,  πέρα  από  τα  προαναφερόμενα,  πρόσθετα
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και  υγείας,  κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών
του εκτελούμενου έργου.

87. Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα :
88. 5.1 Κατεδαφίσεις :
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89. Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ. 18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν.
2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι
τροπ.  αυτής  :  ΥΑ  Φ.6.9/13370/1560/95  και  ΥΑ  Φ6.9/25068/1183/96,  ΠΔ  305/96  (αρ.  12,
παραρτ.ΙΝ/  μέρος  Β  τμήμα  II,  παρ.11),  ΚΥΑ  3329/89  και  η  τροπ.  αυτής  :  Υ.Α.
Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.

90. 5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :
91. Ν.  495/76,  ΠΔ 413/77,  ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17,  40-42 ),  ΥΑ αρ.  3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια  και

αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής :  ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93,
ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ
305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 10 ).

92. 5.3 Ικριώματα  και  κλίμακες,  Οδοί  κυκλοφορίας  -  ζώνες  κινδύνου,  Εργασίες  σε  ύψος,
Εργασίες σε στέγες.

93. ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν. 1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ. 10.4/445/93, ΠΔ 396/94
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος
Β τμήμα II παρ.4-6,14 ).

94. 5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες
95. ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,. 104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ. 15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.

Ill), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ. 16289/330/99.
96. 5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.)
97. ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill),

ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 12).
98. 5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
99. (Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας

και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης
έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)

100.Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.
2168/93,  ΠΔ  396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ.  Ill),  ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94  και  οι  τροπ.  αυτής  :  ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και  ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96,  ΥΑ 3009/2/21 -γ/94,  ΠΔ 455/95 και  η  τροπ.
αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ.10).

101.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα
102.(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση

πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ. 100), Ν 1430/84 (αρ.17),
ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ),  ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12,  παραρτ.ΐν μέρος Β
τμήμα II παρ.8.3 και παρ. 13).

103.6. Ακολουθεί  κατάλογος  με  τα  νομοθετήματα  και  τις  κανονιστικές  διατάξεις  που
περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»

Α. ΝΟΜΟΙ

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π. Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Π Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 π Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94

Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 π Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 π Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 π Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96

Ν. 4412/16 ΦΕΚ 147/Α/16 π Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 π Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 π Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04

π Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05

π Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06

Β . ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

π Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06

Π. Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77

π Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06

Π. Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78

π Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10

Π. Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78

π Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10

Π. Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80

Π. Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/Α/81 Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Π. Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84

Π. Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89

Π. Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91

Π. Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 ΚΥΑαρ.οικ. Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93

Π. Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 ΚΥΑ 16440/Φ. 
10.4/445/93

ΦΕΚ 765/Β/93
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ΓΎΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΚΥΑ αρ. 8881/94
ΥΑ αρ. οι κ. 31245/93
ΥΑ 3009/2/21-γ/94

ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ

450/Β/94
451/Β/93
301/Β/94

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ
Π/208/12-9-03

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/
οι κ/215/31 -3-08

ΥΑ 2254/230/Φ. 6.9/94
ΥΑ 3131.1/20/95/95

ΦΕΚ
ΦΕΚ

73/Β/94
978/Β/95

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
ΑΔΑ: Β4Λ1Λ-ΚΦΖ

ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97

ΚΥΑ αρ.οικ. 16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99

ΚΥΑαρ.οικ. 15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03

ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11

ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00

ΥΑ αρ. οι κ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01

ΥΑ ΔIΠΑΔ/οι κ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01

ΥΑ ΔIΠ ΑΔ/οι κ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03

ΥΑ ΔΜΕΟ/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11

ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09

Πυροσβεστική διάταξη 7,
Αττόφ. 7568.Φ.700.1/96

ΦΕΚ 155/Β/96

ΑΡΘΡΟ 14ο ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

1. Ο Ανάδοχος συμφωνεί ρητά η πρόληψη των ατυχημάτων και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας
και των όρων υγιεινής αποτελούν τμήμα των εργασιών και υποχρεώσεών του.

2. Ο Ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να εκτελεί  το έργο κατά τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους
Νόμους,  τα  Διατάγματα  και  τις  Αστυνομικές  Διατάξεις  που  αναφέρονται  στην  υγιεινή  και  την
ασφάλεια των εργαζομένων.

3. Για  τη  λήψη των  μέτρων  της  πρόληψης και  για  τον  έλεγχο  των ατυχημάτων ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος :
 Να  ενημερώνει  πάραυτα  την  Επίβλεψη,  την  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  και  τις  αρχές  για  το

συμβάν.
Να συντάσσει  και  να υποβάλλει  μέσα σε 24 ώρες από το Συμβάν Δελτίο τραυματισμού για
κάθε εργατικό ατύχημα, που συνεπάγεται  απώλεια  χρόνου εργασίας,  που τυχόν θα συμβεί
στις εγκαταστάσεις ή τα συνεργεία εξαιτίας των εργασιών του.

 Να  συντάσσει  και  να  υποβάλλει  μέσα  στις  πρώτες  πέντε  (5)  ημέρες  κάθε  μήνα
συνοπτικά συγκεντρωτικά Μηνιαία Δελτία Τραυματισμού, που θα περιλαμβάνουν τα
ατυχήματα του μήνα που πέρασε, τις ημέρες εργασίας που χάθηκαν εξαιτίας τους και
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τις  ώρες  εργασίας  που  εργάστηκε  όλο  το  προσωπικό.  Τα  στοιχεία  αυτά  είναι
απαραίτητα  για  την  εξαγωγή  των  δεικτών  συχνότητας  και  σοβαρότητας
τραυματισμών στο Έργο, σύμφωνα με τις διεθνείς παραδοχές.

 Να παρέχει  όσα στατιστικά στοιχεία που ζητούνται  σχετικά με το  απασχολούμενο
προσωπικό του, χρήσιμο για τη στατιστική ανάλυση και διεύρυνση των ατυχημάτων.

 Να καθορίζει τους υπεύθυνους για θέματα ασφαλείας και υγιεινής και για κάθε τομέα
εργασίας,  καθώς και  το  Μηχανικό Υπεύθυνο για τα θέματα τεχνικής ασφάλειας σε
ολόκληρο το Έργο. Εφ’ όσον για τα θέματα αυτά δεν έχει ορισθεί υπεύθυνος άλλος
Μηχανικός τότε υπεύθυνος θα είναι ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου.

 Να συμμορφώνεται  με  τις  οδηγίες  που δίνουν  οι  διεθνείς  Κανονισμοί  (ΕΕ,  ΗΠΑ)  για  ειδικά
θέματα πρόληψης ατυχημάτων που εμφανίζονται  σε  έργα με τεχνολογική ιδιομορφία και  τα
οποία δεν προβλέπονται από τη σχετική Ελληνική Νομοθεσία.

4. Σε περίπτωση θανατηφόρων ή σοβαρών ατυχημάτων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αφήνει
τον τόπο του ατυχήματος στην ίδια κατάσταση που ήταν τη στιγμή που έγινε το ατύχημα, ώστε να
μπορούν  οι  Αρχές  να  κάνουν  τις  απαιτούμενες  έρευνες  για  τη  διαπίστωση  των  αιτιών  του
ατυχήματος.

5. Τέλος,  ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  εκπονεί  με  ευθύνη  και  δαπάνες  του  κάθε  μελέτη
σχετική με τη λήψη μέτρων ασφαλείας (στατική ικριωμάτων, προσωρινή σήμανσης έργων, κλπ.)
και να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα. 

ΑΡΘΡΟ 15ο ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  αναλαμβάνει  με  δικές  του  δαπάνες  την  υπεράσπιση  της
Υπηρεσίας για κάθε εναντίον της αγωγή ή αξίωση, που βασίζεται στον ισχυρισμό ότι η προμήθεια του
Αναδόχου  ή  η  χρησιμοποίηση  εξοπλισμού,  εργαλείων,  υλικών  ή  εφοδίων,  αποτελεί  παραβίαση
διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
Αν  η  χρησιμοποίηση  ή  η  προμήθεια  αποτελεί  πράγματι  τέτοια  παραβίαση,  ο  Ανάδοχος  είναι
υποχρεωμένος  να  αποκτήσει  αμέσως  το  δικαίωμα  της  χρησιμοποίησης  του  εν  λόγω  διπλώματος
ευρεσιτεχνίας ή να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό, εργαλεία, εφόδια ή υλικά ώστε να δοθεί τέλος στην
παραβίαση και να αποζημιωθεί η Υπηρεσία για κάθε θετική ζημιά της.

ΑΡΘΡΟ 16ο ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΑΣ

1. Όλες  οι  αρχαιότητες  νομίσματα  και  λοιπά  καλλιτεχνικά  αντικείμενα  οποιασδήποτε  φύσεως  και
αξίας,  που  ανακαλύπτονται  κατά  την  εκτέλεση  του  Έργου  ανήκουν  στο  Δημόσιο.  Μόλις
αποκαλυφθούν τέτοια αντικείμενα ο Ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να το γνωρίσει  αμέσως στη
Διευθύνουσα Υπηρεσία και στις αρμόδιες Αρχές και ενώ θα περιμένει τις ενέργειες τους πρέπει
μαζί  με  την  αναστολή  των  εργασιών  να  παίρνει  όλα  τα  απαιτούμενα  μέτρα  για  την  ανέπαφη
διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη αντικειμένων.
Ο Ανάδοχος δεν αποκτά κανένα δικαίωμα και δεν δικαιούται καμιάς αποζημίωσης οποιασδήποτε
φύσεως,  από  την  αποκάλυψη  των  παραπάνω  αντικειμένων  δεδομένου  ότι  τα  δικαιώματα  που
αναγνωρίζει  ο  Νόμος  υπέρ  του  ευρέτη  ανήκουν  αποκλειστικά  στην  Υπηρεσία.  Για  την
καθυστέρηση των έργων ή τυχόν διακοπή τους από αυτήν την αιτία έχουν εφαρμογή οι σχετικές
διατάξεις του N. 4412/16.

2. Τα  υλικά  που  συναντώνται  κατά  την  κατασκευή  του  Έργου  ή  προέρχονται  από  καθαίρεση
παλαιών  έργων,  ανήκουν  στην  Υπηρεσία.   Ο  Ανάδοχος  δεν  αποζημιώνεται  για  τις  δαπάνες
εξαγωγής ή διαφύλαξής τους, εκτός αν άλλο τεύχος της Σύμβασης ορίζει διαφορετικά και οφείλει
να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατό μικρότερη η βλάβη των
υλικά κατά την εξαγωγή τους.
Χρησιμοποίηση  των  υλικών  από  τον  Ανάδοχο  γίνεται  μετά  από  εντολή  της  Διευθύνουσας
Υπηρεσίας και σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου μεταξύ αυτής και του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 17ο ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να υποβάλλει  στην Διευθύνουσα Υπηρεσία εκθέσεις προόδου
και  εκθέσεις  δαπανών,  κατά περιοδικά διαστήματα,  σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζει  αυτή.
Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει  οικονομικές,  εκθέσεις για αποστολές και
αγορές, εκθέσεις για φορτώσεις, φωτογραφίες και οποιασδήποτε άλλες εκθέσεις που θα ζητήσει η
Υπηρεσία.
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2. Πέρα από το προηγούμενο, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιοδήποτε στατιστικό
έλεγχο ήθελε κρίνει αναγκαίο για τις έρευνες της σχετικά με το προσωπικό, τα υλικά, τις μεθόδους
εργασίας, την πρόοδο των εργασιών, το εργατικό κόστος κλπ.
Ο Ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος  να  πληρεί  με  ακρίβεια  την  πλήρη ενημερότητα,  σύμφωνα  με
τους  εκάστοτε  Νόμους όλα  γενικά  τα  λογιστικά  βιβλία,  στοιχεία  και  μητρώα που αφορούν  στο
προσωπικό  που  απασχολεί,  στους  μισθούς,  στα  ημερομίσθια  και  τα  επιδόματά  τους,  στις
ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κλπ. στις απογραφές του εξοπλισμού, των μηχανημάτων, των
εργαλείων και υλικών που προσκομίστηκαν στο εργοτάξιο και χρησιμοποιούνται σ’ αυτό και γενικά
όλα τα βιβλία,  δελτία,  καταστάσεις σχετικές με την πρόοδο των εργασιών,  τα διατάγματα,  τους
συγκριτικούς πίνακες και λοιπά στοιχεία που θα ζητούσε η Υπηρεσία.
Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  χορηγεί  στην  Υπηρεσία,  μετά  από  σχετική  αίτησή  της
αντίγραφα από τις εκθέσεις, καταστάσεις κλπ. που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

ΑΡΘΡΟ 18ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΦΥΛΑΞΗ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

1. Απαγορεύεται  αυστηρά στον  Ανάδοχο να προβαίνει  σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση
σχετικά με το Έργο ή οποιοδήποτε τμήμα του, γραπτή ή προφορική ή με μορφή φωτογραφικών
και κινηματογραφικών ταινιών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

2. Απαγορεύεται η είσοδος σε επισκέπτες σε οποιοδήποτε Εργοτάξιο χωρίς την προηγούμενη γραπτή
άδεια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

3. Όλο το προσωπικό που απασχολείται με την εκτέλεση του Έργου πρέπει να μπαίνει και να βγαίνει
στην περιοχή του Έργου μόνο για τις εισόδους που καθόρισε γι’ αυτό το σκοπό η Διευθύνουσα
Υπηρεσία εφ’ όσον το επιβάλλουν οι συνθήκες εκτέλεσης του Έργου.

4. Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  διαθέτει  όσους  φύλακες  απαιτούνται  για  τη  φύλαξη  του
Εργοταξίου και ιδιαίτερα των δρόμων που οδηγούν στο Έργο.

ΑΡΘΡΟ 19ο ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει πάντα υπόψη του ότι στην περιοχή του Έργου ή σε γειτονικούς χώρους
μπορούν να εκτελούνται, από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους και προμηθευτές της, έργα που δεν
εκτελεί ο ίδιος.
Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  ρυθμίζει  την  εκτέλεση  των  εργασιών  του  κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  μην
εμποδίζονται από την εκτέλεσή τους οι άλλες εργασίες, να συνεργάζεται αρμονικά με την Υπηρεσία,
τους εντολοδόχους της, ή τους Αναδόχους και προμηθευτές της και να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια
και συνδρομή και να συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές οδηγίες ή κατευθύνσεις της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας.
Κάθε διαφωνία ή κάθε διαφορά μεταξύ του Αναδόχου και των άλλων Αναδόχων ή προμηθευτών θα
διευθετηθεί κατ΄ αρχήν με τη μεσολάβηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με σκοπό την απρόσκοπτη
συνέχιση των εργασιών.
Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και σε περίπτωση
που διαφωνεί μπορεί να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα του, χωρίς η άσκηση αυτή να αναστείλει την
εκτέλεση του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 20ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσλάβει με δική του ευθύνη και δαπάνες όλο το προσωπικό που
απαιτείται για την εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης.

2. Το προσωπικό που απασχολεί  ο Ανάδοχος για  την  εκτέλεση του Έργου,  ασχέτως ειδικότητας,
πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο, έμπιστο και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς. Το προσωπικό του
Αναδόχου πρέπει να είναι επαρκές αριθμητικά για να εξασφαλίζεται η έγκαιρη αποπεράτωση του
Έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής και υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας.

3. Αν η Υπηρεσία ειδοποιήσει γραπτώς τον Ανάδοχο ή ένα οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του
είναι κατά την κρίση της ανίκανο, ανάξιο εμπιστοσύνης, ανειδίκευτο ή γενικά δεν την ικανοποιεί, ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς αντιρρήσεις να απομακρύνει το μέλος αυτό του προσωπικού
του  με  δικές  του  δαπάνες  και  δεν  μπορεί  να  το  ξαναχρησιμοποιήσει  στο  ίδιο  Έργο  χωρίς
προηγούμενη γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας.
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4. Εφ’ όσον το ζητήσει η Υπηρεσία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει κατά διαστήματα
λεπτομερή  κατάσταση του  προσωπικού  που απασχολεί  με  τα  στοιχεία  για  την  ειδικότητά  του,
καθώς και άλλη πληροφορία που κρίνει απαραίτητη η Υπηρεσία για το προσωπικό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 21ο ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΕΟΡΤΕΣ

1. Επιτρέπεται  η  εκτέλεση  νυχτερινής  ή  υπερωριακής  εργασίας  και  εργασίας  κατά  τις  αργίες  και
εορτές,  σύμφωνα με  όσα σχετικά  ορίζονται  από τους Νόμους του Κράτους,  εκτός  εάν  υπάρχει
ρητή  απαγορευτική  δαπάνη  της  Υπηρεσίας.  Σε  περίπτωση  εκτέλεσης  τέτοιας  εργασίας  ο
Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση.
Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Νόμους
και Κανονισμούς που αφορούν τέτοια εργασία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει
στη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  γραπτά,  πριν  από  24  τουλάχιστον  ώρες,  την  πρόθεσή  του  να
εκτελέσει εργασία νυχτερινή, υπερωριακή ή κατά τις Αργίες και Εορτές. Εφ’ όσον για την ασφάλεια
του Έργου ή την Ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας η νυχτερινή ή υπερωριακή εργασία
ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις  Αργίες και  τις  Εορτές,  ο Ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να την
εκτελεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση.

2. Ειδικά  για  την  υπερωριακή  εργασία  η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  θα  συνηγορήσει  μεν,  εφ’  όσον
κρίνεται  απαραίτητη  και  δεν  υπάρχει  άλλη  δυνατότητα  για  εξασφάλιση  περισσότερου
προσωπικού,  αλλά  δεν  μπορεί  να  εγγυηθεί  την  εξασφάλιση  της  σχετικής  έγκρισης  από  τις
Αρμόδιες Αρχές.

3. Αν  ο  Ανάδοχος  δεν  μπορέσει  να  εξασφαλίσει  έγκριση  για  υπερωριακή  εργασία,  αυτό  δεν  θα
αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου.

4. Κατά την εκτέλεση της νυχτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη του
πρόσθετο  και  ικανοποιητικό  φωτισμό  για  την  ασφάλεια  του  προσωπικού  του  και  του  κοινού,
καθώς και ακατάλληλα μέσα που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και
την από κάθε άποψη εκτέλεση των έργων.

ΑΡΘΡΟ 22ο ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάζει, συντηρεί και διατηρεί σε λειτουργία, με δικές
του δαπάνες, εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του Έργου
και  που χρησιμοποιούνται  τόσο για  διαμονή του προσωπικού,  όσο και  για  γραφεία,  συνεργεία,
αποθήκες, κτίριο πρώτων βοηθειών κλπ.
Οι  προηγούμενες  εγκαταστάσεις  μπορεί  να  είναι  προσωρινές,  πρέπει  όμως  να  πληρούν  τους
όρους υγιεινής, να παρέχουν λογικές ανέσεις και να έχουν νερό πόσιμο, πυροσβεστικές συσκευές
και αποχετευτικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Όλα τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις που θα απαιτηθούν για τους προηγούμενους σκοπούς πρέπει
να κατασκευάζονται  βάσει  σχεδίων που θα εκπονεί  ο Ανάδοχος και  θα εγκρίνει  η Διευθύνουσα
Υπηρεσία  και  θα  τοποθετούνται  σε  κατάλληλες  τοποθεσίες,  εγκρίνει  επίσης  η  Διευθύνουσα
Υπηρεσία. Με την έγκριση αυτή δεν μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου σχετικά με την κατασκευή
όλων  των  κτισμάτων  ή  τη  χρησιμοποίηση  των  εγκαταστάσεων.  Αμέσως  όταν  η   δώσει  τους
ζητηθέντες  ή  άλλους  χώρους  στη  διάθεση  του  Αναδόχου,  αυτός  υποχρεούται  να  εκτελέσει  με
δαπάνες  του  όλα  τα  έργα  που  απαιτούνται,  τόσο  για  τη  διαμόρφωση  και  διευθέτηση  των
εργοταξίων, όσο και τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς.
Μετά  το  τέλος  των  έργων  οι  χώροι  εγκαταστάσεων  που χρησιμοποιήθηκαν  από  τον  Ανάδοχο
αδειάζουν από υλικά, μηχανήματα ή εγκαταστάσεις με δαπάνες του Αναδόχου και παραδίδονται
καθαροί.

2. Η διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση των προηγούμενων εγκαταστάσεων ανήκει στον Ανάδοχο
και  πρέπει να γίνεται  πάντοτε  σύμφωνα με τους νόμους και  κανονισμούς της Δημόσιας Τάξης,
ασφάλειας  και  υγιεινής.  Ο Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  εκδίδει  λογαριασμούς λειτουργίας
των εγκαταστάσεων αυτών και να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή τους.

3. Ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  διαθέτει  γραφείο  με  κατάλληλο  εξοπλισμό  και  Η/Υ  με  το  απαραίτητο
hardware (εκτυπωτή κλπ) στο εργοτάξιο.

4. Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει και να διατηρεί κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής για όλο το
προσωπικό που απασχολείται στο Έργο. Την εξασφάλιση και συντήρηση των εγκαταστάσεων της
υγιεινής  θα  εγκρίνει  η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία.  Θα  προβλεφθούν  επαρκείς  και  κατάλληλες
εγκαταστάσεις στα γραφεία του Αναδόχου,  τους καταυλισμούς και σε άλλες τέτοιες θέσεις μέσα
στην περιοχή του Έργου ή κοντά σ’ αυτήν, σύμφωνα με τις οδηγίες και εγκρίσεις που θα δοθούν.
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5. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  εγκαταστήσει  και  να  διατηρεί  σε  καλή  λειτουργία  πυροσβεστικές
συσκευές μέσα ή κοντά σε όλα τα κτίρια. Ακόμη, θα εξασφαλίσει χημικούς πυροσβεστήρες που θα
τοποθετηθούν κατάλληλα στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις.  Τα μέτρα που προβλέπονται για την
προστασία από φωτιά και την κατάσβεσή τους εγκρίνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία χωρίς
αυτό να μειώνει κατά οποιοδήποτε τρόπο την ευθύνη του Αναδόχου.

6. Ο  Ανάδοχος  είναι  ακόμη  υποχρεωμένος  να  εγκαταστήσει  και  να  διατηρεί  σε  καλή  κατάσταση
λειτουργίας και συνεχώς τηλεφωνικό σύστημα που θα εξυπηρετεί τους κυριότερους χώρους του
Έργου.  Ειδικότερα  θα  γίνει  πρόβλεψη  για  εγκατάσταση  και  συντήρηση  τηλεφώνου  μέσα  στα
γραφεία  του  Αναδόχου,  στο  κέντρο  Πρώτων  Βοηθειών  και  σε  οποιοδήποτε  άλλο  σημείο  του
Εργοταξίου αν απαιτηθεί.
Το τηλεφωνικό σύστημα του Αναδόχου θα συνδέεται με το τηλεφωνικό σύστημα της Υπηρεσίας,
με τις υπηρεσιακές γραμμές που υπάρχουν ή μέσω ραδιοτηλεφωνικών εγκαταστάσεων. Η χρήση
των τηλεφώνων του Αναδόχου θα επιτρέπεται και στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας κάθε στιγμή
για τις ανάγκες του Έργου.

7. Ο Ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος,  εφ’ όσον το απαιτήσουν οι αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, να
μεριμνά με δαπάνες του για την έκδοση των αναγκαίων οικοδομικών αδειών και την κατασκευή
των εργοταξιακών των εγκαταστάσεων και κτιρίων.

ΑΡΘΡΟ 23ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ

1. Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  με  δικές  του  δαπάνες,  να  προβαίνει  στην  προμήθεια,
εγκατάσταση  και  λειτουργία  οποιωνδήποτε  μηχανημάτων,  εξοπλισμού,  εργαλείων,  υλικών  και
εφοδίων  αποθηκών,  εργοταξίων  και  εγκαταστάσεων  γενικά,  αναγκαίων  ή  χρήσιμων  για  την
κατασκευή του Έργου. Τα υπόψη μηχανήματα, εξοπλισμός, εργαλεία, υλικά και εφόδια καθώς και
άλλα τα ικριώματα εγκαταστάσεις,  βοηθητικά κτίρια,  που χρησιμοποιούνται  είτε  προσωρινά είτε
οριστικά στο Έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να παρέχουν
πλήρη ασφάλεια για το Έργο και  το προσωπικό.  Για  το σκοπό αυτό η Υπηρεσία έχει  δικαίωμα
κάθε στιγμή να κάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Τεχνικών Προδιαγραφών ή τις απαιτήσεις των
κανονισμών  που  ισχύουν,  δειγματοληψίες  ή  /  και  δοκιμές  στα  υλικά  και  στις  εργασίες  που
εκτελούνται.  Οι  δαπάνες  των  δοκιμών  αυτών  θα βαρύνουν  τον  ανάδοχο  εκτός  αν  διαφορετικά
καθορίζεται στη Σύμβαση.

2. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να απομακρύνει από τον τόπο του Εργοταξίου οποιοδήποτε τμήμα
του εξοπλισμού ή οποιοδήποτε μηχάνημα, εργαλείο υλικό ή εφόδιο ή οποιαδήποτε εγκατάσταση
που έχει προσκομισθεί στο Εργοτάξιο ή που έχει κατασκευασθεί σ’ αυτά, χωρίς να πάρει πρώτα
τη γραπτή έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

3. Ανεξάρτητα από τη γενική υποχρέωση που έχει ο Ανάδοχος να συντηρεί διαρκώς τον εξοπλισμό
του  και  να  τον  διατηρεί  σε  κατάσταση  που  θα  παρέχει  πλήρη  ασφάλεια  για  τα  έργα  και  το
προσωπικό,  έχει  επιπλέον  την  υποχρέωση  να  προσκομίζει   για  κάθε  ανυψωτικό  μηχάνημα
(γερανός, αναβατόριο κλπ.) για την κατασκευή του Έργου, πρόσφατο πιστοποιητικό που να έχει
εκδοθεί  από  ειδικό  επίσημο  Οργανισμό  Ασφάλειας  και  να  αποδεικνύει  ότι  το  μηχάνημα  έχει
υποβληθεί σε δοκιμές ασφαλείας.

ΑΡΘΡΟ 24ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΡΟΜΩΝ, ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΛΠ.

1. Όλα  τα  βοηθητικά  έργα  (όπως  δρόμοι  προσπέλασης  στο  εργοτάξιο  για  τη  διευκόλυνση  του
Αναδόχου περιλαμβανομένων όλων των μέτρων υποστήριξης ή οποιαδήποτε άλλης παρεμφερούς
εργασίας,  εργοταξιακές  εγκαταστάσεις,  εγκαταστάσεις  για  την  παροχή  ηλεκτρικής  ενέργειας,
εγκαταστάσεις ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών κλπ) θα γίνονται και οι μέθοδοι κατασκευής τους, σε
κάθε περίπτωση, να εγκρίνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
Η έγκριση αυτή δεν μειώνει καθόλου την πλήρη ευθύνη του Αναδόχου για τις εν λόγω εργασίες.

2. Ο Ανάδοχος θα έχει το Δικαίωμα να χρησιμοποιεί με δική του ευθύνη τους δρόμους προσπέλασης
τους το Έργο, που ήδη υπάρχουν. Οποιοιδήποτε πρόσθετοι δρόμοι που τυχόν θα απαιτηθούν για
την  εκτέλεση  του  Έργου  θα  κατασκευασθούν  με  δαπάνες  του  Αναδόχου.  Η  Υπηρεσία  δεν
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι υφιστάμενοι δρόμοι ή για
τη συντήρησή τους ή ακόμα για τυχόν κατασκευές που υπάρχουν πάνω σε αυτούς και που μπορεί
να χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου ή για τη μετακίνησή του προς και από
το Εργοτάξιο.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία πληρωμή για την κατασκευή των οποιωνδήποτε προσωρινών
δρόμων που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση του Έργου, καθώς και για τη βελτίωση, επισκευή ή
συντήρηση  των  δρόμων  που  ήδη  υπάρχουν  και  των  πάνω  σε  αυτούς  κατασκευών  και  τους
οποίους μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος. Δρόμοι που επηρεάζονται από την εκτέλεση του

                                                                                                           Σελ. 23/37 



Έργου  θα  διατηρούνται  ανοιχτοί  στην  κυκλοφορία  με  δαπάνη  του  Αναδόχου,  διαφορετικά  ο
Ανάδοχος θα εξασφαλίζει την προσπέλαση προς το εργοτάξιο με κατάλληλους παρακαμπτηρίους
δρόμους. Οποιεσδήποτε ζημιές σε δρόμους προσπέλασης που υπάρχουν ή στις κατασκευές τους,
θα επιδιορθώνονται κατά τις υποδείξεις της Διευθύνουσες Υπηρεσίας με φροντίδα και δαπάνη του
Αναδόχου.

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε συνεργασία πάντοτε με τις αρμόδιες αρχές, Οργανισμούς ή
τρίτους ή τους ιδιοκτήτες και σύμφωνα με τις οδηγίες τους, να παίρνει με δικές του δαπάνες όλα
τα  απαραίτητα  μέτρα  για  να  μπορεί  το  κοινό  να  χρησιμοποιεί  ελεύθερα  και  ανενόχλητα  τους
δρόμους, τις γέφυρες, τις σιδηροδρομικές γραμμές, τις γραμμές ηλεκτρισμού, τις τηλεγραφικές ή
τηλεφωνικές  γραμμές,  καθώς  επίσης  και  για  την  προστασία  τους  αν  αυτές  παρθούν  ζημιά  ή
παρενοχληθούν λόγω της εκτέλεσης του Έργου.
Ακόμη ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες προσλαμβάνει και διατηρεί όλους
τους απαραίτητους φύλακες, να προμηθεύεται και συντηρεί όλα τα απαραίτητα σήματα, πινακίδες
ή προσωρινές κατασκευές και γενικά να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη επισκευή, αντικατάσταση
ή κάθε άλλη ενέργεια για να εξασφαλιστεί η παραπάνω ελεύθερη χρήση και προστασία, σύμφωνα
με τις υποδείξεις των αρμοδίων Αρχών ή Οργανισμών.
Αυτονόητο είναι ότι η ευθύνη για αποζημίωση κάθε τυχόν ζημιάς βαρύνει αποκλειστικά και μόνο
τον Ανάδοχο.
Η τυχόν  συνεπαιτιότητα τρίτων στην  πρόκληση ζημιάς  στις  εγκαταστάσεις  και  κατασκευές  που
αναφέρονται παραπάνω δεν έχει νομικό αποτέλεσμα ή επίπτωση για την Υπηρεσία, δεδομένου ότι
Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος ως προς αυτή.

4. Σε έργα που εκτελούνται μέσα ή έξω από πόλεις και ανεξάρτητου ύψους προϋπολογισμού, όταν
αυτά  προκαλούν  σημαντικά  ενόχληση  στην  κυκλοφορία  των  πεζών  και  των  οχημάτων,  ο
Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  τοποθετεί,  με  δαπάνες  του,  πινακίδες  σύμφωνα  με  τις
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 25ο ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΩΡΩΝ

Εκτός  αν  διαφορετικά  ορίζεται  σε  άλλο  τεύχος  της  Σύμβασης  ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να
εξασφαλίσει,  με δαπάνες του,  τους χώρους και τα γήπεδα, που θα χρειαστεί για να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις  του  που απορρέουν από  αυτή  τη  Σύμβαση επιπλέον  των  χώρων  και  γηπέδων   που
τυχόν  διέθεσε  η  Υπηρεσία.  Η  Υπηρεσία  δεν  θα  επιβαρυνθεί  σε  καμία  περίπτωση  με  οποιαδήποτε
δαπάνη,  ούτε  θα  θεωρηθεί  υπεύθυνη  σχετικά  με  τις  ενέργειες  του  Αναδόχου  για  την  εξασφάλιση
χώρων ή γηπέδων εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά σε άλλο τεύχος της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 26ο ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

1. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει  ότι  έχει  επισκεφθεί  την περιοχή του Έργου και  έχει  προβεί  σε επιτόπια
εξέταση της θέσης του, των γειτονικών χώρων και της τυχόν δουλειάς και τρόπου διελεύσεως και
ότι ενημερώθηκε για τις απαιτούμενες βοηθητικές εγκαταστάσεις, για τον τύπο εξοπλισμού για τη
θέση και καταλληλότητα των υλικών κατασκευής, για τα μέσα προσπέλασης στην τοποθεσία του
Έργου,  για  τις  τοπικές  συνθήκες  και  για  όλες  τις  άλλες  τοπικές  συνθήκες  που  μπορούν  να
επιδράσουν με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστους τους.
Ο Ανάδοχος βεβαιώνει επίσης ότι οι τιμές που αναφέρονται στο Τιμολόγιο είναι αποτέλεσμα δικών
του υπολογισμών και βασίζονται  στη δική του γνώση και εκτίμηση των συνθηκών και κινδύνων
που υπάρχουν και όχι σε οποιαδήποτε περιγραφή ή δήλωση της Υπηρεσίας.

2. Στοιχεία  σχετικά  με  τις  συνθήκες  υπεδάφους,  υδρολογικά  στοιχεία  ή  άλλες  παρατηρήσεις,  που
ενδεχομένως έχει η Υπηρεσία, θα βρίσκονται στη διάθεση του Αναδόχου για ενημέρωσή του και
μόνο,  πλην  όμως  δεν  υπάρχει  καμία  ρητή  ή  υπονοούμενη  εγγύηση  της  Υπηρεσίας  για
οποιαδήποτε ερμηνεία τους. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται τα παραπάνω και ότι σχημάτισε
τη  δική  του  γνώμη  για  τα  χαρακτηριστικά  των  υλικών  εκσκαφής  με  επιτόπια  επιθεώρηση  της
περιοχής  και  με  άλλες  έρευνες  που  θεώρησε  αναγκαίες  και  ότι  έδωσε  δική  του  ερμηνεία  στα
στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του και αναλαμβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα τη σχετική ευθύνη και
τον κίνδυνο.

ΑΡΘΡΟ 27ο ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και μετά την αποπεράτωσή τους και μέχρι τη
διάλυση του Εργοταξίου του, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την διατήρηση της καθαριότητας
του χώρου εργασίας, καθώς και για την κατάλληλη απομάκρυνση ή καταστροφή άχρηστων υλικών

                                                                                                           Σελ. 24/37 



και άλλων απορριμμάτων σε τοποθεσίες και με τρόπο που εγκρίνουν η Διευθύνουσα Υπηρεσία και
οι Δημόσιες Αρχές.

2. Αμέσως μετά την αποπεράτωση του Έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατεδαφίσει τις
άχρηστες  εγκαταστάσεις,  τα  κτίρια  και  τα  υπόλοιπα βοηθητικά  έργα,  να  απομακρύνει  τα  υλικά
κατεδάφισης και να φροντίσει για τον καθορισμό του Εργοταξίου. Είναι υποχρεωμένος επίσης να
προσκομίσει από το Εργοτάξιο τον εξοπλισμό, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα εφόδια του, καθώς
και  όλα  τα  κατάλοιπα  ή  απορρίμματα,  που  προέρχονται  από  την  εκτέλεση  του  Έργου.  Ο
Ανάδοχος θα εκτελέσει γραπτή κατεδάφιση, αποκομιδή και εκκαθάριση με ευθύνη, φροντίδες και
δαπάνες  του,  ύστερα  από  γραπτή  έγκριση  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  και  σύμφωνα  με  τις
οδηγίες της.

3. Αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του που αναφέρονται στις προηγούμενες
παραγράφους η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα, αφού πέρασε άπρακτη η λογική προθεσμία που θα
δοθεί  στον  Ανάδοχο  για  το  σκοπό  αυτό,  να  εκτελέσει  με  δαπάνες  και  ευθύνη  τις  εργασίες
κατεδάφισης, αποκομιδής και εκκαθάρισης που προβλέπονται στο Άρθρο αυτό.

4. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για κατεδάφιση και αποκομιδή, που αναφέρονται στο Άρθρο αυτό
δεν  θα  ισχύουν  για  τα  βοηθητικά  έργα  και  τις  βοηθητικές  εγκαταστάσεις,  εφόσον  η  Υπηρεσία
ζητήσει γραπτά από τον Ανάδοχο να περιέλθουν αυτά ολικά ή μερικά στην κυριότητά της μετά την
αποπεράτωση του Έργου. Ο Ανάδοχος σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει
οποιαδήποτε  άλλη  αμοιβή  ή  αποζημίωση  εκτός  από  την  πληρωμή  της  αξίας  εκποίησης  των
υλικών,  του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων που έχουν ενσωματωθεί στα βοηθητικά αυτά έργα
και στις εγκαταστάσεις, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση, θα αποκόμιζε ο Ανάδοχος. Το ύψος
της αποζημίωσης θα καθορισθεί μεταξύ Υπηρεσίας και Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 28ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο  Ανάδοχος   υποκείμενος  στις  καθοριζόμενες  υποχρεώσεις  όπως  στο  άρθρο  138  του  Ν.4412/16
οφείλει  να εργάζεται  κατά τόσες ώρες,   συμπεριλαμβανομένων νυχτερινών συνεργείων,  υπερωριών
και εργασίας, όσες θα κρίνονται από τον Ανάδοχο και την επίβλεψη αναγκαίες για την ολοκλήρωση του
έργου  σύμφωνα  με  το  εγκριθέν  πρόγραμμα  εργασιών  που  αναφέρονται  στο  σχετικό  άρθρο  της
παρούσης Ε.Σ.Υ., τις τμηματικές προθεσμίες και τη συνολική συμβατική του προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 29ο ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς αμοιβή :
1. Κατά την εκτέλεση του έργου να ακολουθήσει τη σειρά εργασιών, όπως αυτή καθορίζεται στις

διάφορες φάσεις στην τεχνική περιγραφή του έργου, όπως και στο πρόγραμμα εργασιών που
αναφέρεται στο άρθρο 7 της παρούσης Ε.Σ.Υ.

2. Στην λήψη φωτογραφιών πριν και μετά την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις οδηγίες της
επίβλεψης τις οποίες και θα παραδώσει μαζί με τα αρνητικά για το φάκελο του έργου.

3. Στην απομάκρυνση κάθε φύσης αχρήστων υλικών μετά το τέλος των εργασιών από το χώρο
του εργοταξίου.

4. Στην λήψη στοιχείων βάσει των οποίων θα εκτελεσθεί το έργο. Δηλαδή μετά την εγκατάστασή
του ορίζεται προθεσμία κατά την κρίση της Επίβλεψης όχι περισσότερο από 10 ημερολογιακές
ημέρες για τη λήψη των απαιτούμενων για την εκτέλεση του έργου στοιχείων, τα οποία πρέπει
μέσα στην  παραπάνω προθεσμία  να  υποβάλλει  για  έγκριση.  Όταν  περάσει  η  προθεσμία  ο
εργολήπτης υπόκεινται σε ποινική ρήτρα ή κηρύσσεται έκπτωτος.

5. Στην  υποβολή  τοπογραφικής  –  υψομετρικής  πρότασης  χωροθέτησης  για  κάθε  χώρο
επέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη την άποψη της Υπηρεσίας και την Προμέτρηση του έργου,
όπως αναφέρεται και στο άρθρο 6 της παρούσης Ε.Σ.Υ. 

6. Στην εκπόνηση των μελετών ή συμπληρωματικών στοιχείων των μελετών που αναφέρονται
στο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή». Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται  και  οι  εργασίες προστασίας
των υφιστάμενων δένδρων, υπέργεια και υπόγεια όπως περιγράφονται στο παραπάνω τεύχος
και στο τεύχος «Τεχνικές Προδιαγραφές», χωρίς πρόσθετη αποζημίωση και πριν την έναρξη
εργασιών  σε  κάθε  χώρο,  δεδομένου  ότι  το  έργο  εκτελείται  σε  χώρους  με  εγκατεστημένο
πράσινο.

7.          Δεδομένου       επίσης,  ότι  πρόκειται  για  έργο  ανάπλασης  -  συντήρησης,  που  περιλαμβάνει
εργασίες ανάλογα με τις ανάγκες συντήρησης που ήδη υπάρχουν και θα προκύψουν κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, τα ακριβή σημεία και η σειρά προτεραιότητας των εργασιών
και των προς επισκευή τμημάτων, θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από τον εντεταλμένο από
την Υπηρεσία επιβλέποντα του έργου με την υπογραφή της σύμβασης, αλλά και σταδιακά με
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την  εξέλιξη  των  εργασιών.  Ο  ανάδοχος  μετά  την  υπόδειξη  και  εντολή  από  την  Υπηρεσία
πρέπει εντός δύο (2) εβδομάδων   να ξεκινήσει τις εργασίες στα επιμέρους τμήματα.

ΑΡΘΡΟ 30ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Κατά την εκτέλεση των έργων απαρτίζεται και τηρείται τεύχος ημερολογίου και βιβλίο καταμετρήσεων
σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/16.
Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  τηρεί  Ημερολόγιο  του  Έργου  σε  βιβλιοδετημένα  διπλότυπα
αριθμημένα φύλλα. Το Ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για
τις  καιρικές συνθήκες που επικρατούν,  αριθμητικά στοιχεία  για  το απασχολούμενο προσωπικό κατά
κατηγορίες,  τα  χρησιμοποιούμενα  μηχανήματα  για  τα  προσκομιζόμενα  υλικά,  για  τις  εκτελούμενες
εργασίες με συνοπτικό τρόπο, για τις εργαστηριακές εξετάσεις, για τις εντολές και παρατηρήσεις του
Εντεταλμένου  Μηχανικού  για  τυχόν  έκτακτα  περιστατικά  και  για  κάθε  άλλο  σχετικό  με  το  Έργο
σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
Το  ημερολόγιο  απογράφεται  από  τον  Εντεταλμένο  Υπάλληλο  της  Υπηρεσίας  και  τον  Επιβλέποντα
Μηχανικό ή άλλο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Αναδόχου. Το ένα αποκτώμενο φύλλο περιέχεται
στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Οι εγγραφές στο Ημερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις
καιρικές  συνθήκες,  τη  δύναμη  απασχολούμενου  προσωπικού  και  μηχανημάτων  και  γενικά  για  την
παροχή εικόνας προόδου του Έργου. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή
στο  ημερολόγιο  συμπληρωματικών  πληροφοριών  ή  άλλων  στοιχείων  που  προσχεδιάζουν  στο
συγκεκριμένο Έργο ή να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Αν ο
Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τα παραπάνω, το ημερολόγιο θα συντάσσεται από τον Εντεταλμένο
της  Υπηρεσίας,  θα  κοινοποιείται  στον  Ανάδοχο  και  θα  θεωρείται  ότι  συντάχθηκε  από  αυτόν  (τον
Ανάδοχο).
Ειδικότερα στο ημερολόγιο αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία :

1. Ο αριθμός και το είδος των προσκομιζόμενων και εργαζομένων μέσων και μηχανημάτων εν
γένει και η εκτελεσθείσα από αυτούς εργασία.

2. Ο αριθμός των εργαζομένων και ειδικότητα εργατών και τεχνιτών του Αναδόχου και τα έργα
στα οποία ασχολούνται.

3. Οι προσκομιζόμενες ποσότητες των υλικών και οι ποσότητές τους που ενσωματώνονται στα
διάφορα τμήματα του έργου καταχωρημένα κατά  κατηγορία εργασιών.

4. Οι καιρικές συνθήκες.
5.  Η συμπεριφορά των εκτελεσθέντων έργων ή τμημάτων. 

ΑΡΘΡΟ 31ο ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η επίβλεψη  του  έργου  ασκείται  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο 136  του  Ν.4412/16,  ο  δε  Ανάδοχος
υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τη σύμβαση και τις διαταγές της επίβλεψης, όπως στο άρθρο 138
του Ν.4412/16.  Ο Ανάδοχος υποκείμενος  στον  έλεγχο  του εργοδότη δέον  να  επιτρέπει  πάντοτε  σε
όλους τους εντεταλμένους της Υπηρεσίας να εισέρχονται στα εργοτάξια, αποθήκες κλπ.
Ο ανάδοχος παραμένει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά και εντελώς υπεύθυνος, τόσο για την αστική
όσο και για την ποινική ευθύνη, αναφορικά προς τα ατυχήματα, τα οποία θα μπορούσαν να συμβούν
στους υπαλλήλους αυτού κατά τη διάρκεια της άσκησης της εντολής του.
Ο εργοδότης δικαιούται να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση κάθε υπαλλήλου του Αναδόχου ή από το
εργατοτεχνικό προσωπικό του, ο οποίος είτε απείθησε, είτε έδειξε ασέβεια προς τους εκπροσώπους
του Δήμου, της Υπηρεσίας κλπ. κατά την άσκηση του ελέγχου ενήργησε με τρόπο που έθιγε το κύρος
των υπαλλήλων του ελέγχου.
 Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση του έργου δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη των ζημιών οι οποίες
ενδεχόμενα θα προέκυπταν από τυχόν σφάλματα των σχεδίων της εγκεκριμένης μελέτης, εάν πριν την
έναρξη  των  αντίστοιχων  έργων  δεν  απευθύνει  στην  Υπηρεσία  τις  παρατηρήσεις  του  για  τυχόν
σφάλματα των σχεδίων γραπτά.

ΑΡΘΡΟ 32ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έντεχνη, ασφαλή, εμπρόθεσμη και οικονομική
κατασκευή του Έργου, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και με όλες τις οδηγίες, στοιχεία,
υποδείξεις και εντολές που θα του δώσει η Υπηρεσία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. Αν
παρουσιαστεί  οποιαδήποτε  κακοτεχνία,  παράλειψη  ή  ατέλεια  στο  Έργο  ή  αν  ο  Ανάδοχος  δεν
τηρήσει  ή  παρουσιαστεί  οποιαδήποτε  υποχρέωσή  του  κατά  τη  Σύμβαση  ή  το  Νόμο,  είναι
υποχρεωμένος να αποζημιώσει την Υπηρεσία για οποιαδήποτε θετική ζημία που θα οφείλεται στο
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λόγο αυτό, επιπλέον των ποινικών ρητρών λόγω καθυστέρησης που υποχρεούται να καταβάλλει
σύμφωνα με όσα προβλέπει η Σύμβαση.

2. Αν  κατά  οποιαδήποτε  χρονική  περίοδο,  η  Υπηρεσία  θεωρήσει  ότι  η  μέθοδος  εργασίας  του
Αναδόχου  ή  τα  υλικά  και  το  εργοταξιακό  προσωπικό  του  ή  ο  εξοπλισμός,  τα  μηχανήματα,  τα
εργαλεία  και  τα  εφόδια  ή  οι  αποθήκες  και  οι  εγκαταστάσεις  των  Εργοταξίων  του  ή  οι  λοιπές
εγκαταστάσεις κατασκευής που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος δεν είναι  επαρκή ή κατάλληλα για να
εξασφαλίζουν την τέλεια,  οικονομική,  εμπρόθεσμη ακόμη και  απόλυτη σύμφωνη με  τους όρους
της Σύμβασης εκτέλεσης του Έργου ή για να εγγυηθούν για την ασφάλεια του προσωπικού και
των τρίτων,  τότε  σε  οποιαδήποτε από τις  περιπτώσεις  αυτές,  η  Υπηρεσία έχει  το  δικαίωμα να
διατάξει τον Ανάδοχο να συμμορφωθεί με απαιτήσεις της Σύμβασης και τις εντολές της μέσα σε
τακτή  προθεσμία  και  να  φροντίσει  άμεσα  για  την  τακτοποίηση  των  παραπάνω  ατελειών  ή
εκκρεμοτήτων, χωρίς αυτός να έχει το δικαίωμα να ζητήσει καμία πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση
τιμών ή παράταση προθεσμιών.
Η  άσκηση ή  όχι  από την  Υπηρεσία  του  δικαιώματος  αυτού της  παρέμβασης δεν  μειώνει  κατά
οποιοδήποτε τρόπο τις ευθύνες του Αναδόχου. Η Υπηρεσία όμως μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον
Ανάδοχο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4412/16 

3. Συμφωνείται  ρητά  ότι  ο  Πίνακας  Ελάχιστου  Μηχανικού  Εξοπλισμού  και  το  Οργανόγραμμα
Προσωπικού που συνάπτονται  στη Σύμβαση και  δείχνουν τα κατά ελάχιστον απαιτούμενα όρια
μηχανικού εξοπλισμού και εργοταξιακού προσωπικού για την εκτέλεση του Έργου, έχουν απλώς
ενδεικτικό  χαρακτήρα  και  δεν  δεσμεύουν  με  κανένα  τρόπο την  Υπηρεσία  στην  εφαρμογή  των
διατάξεων  του  Άρθρου  αυτού.  Η  Υπηρεσία  δικαιούται  κατά  την  διάρκεια  της  κατασκευής  του
Έργου να ζητήσει  αύξηση του μηχανικού εξοπλισμού κατά είδος και  αριθμό ή την προσκόμιση
εξοπλισμού που δεν αναφέρεται στον υπόψη πίνακα ή την αύξηση του εργοταξικού προσωπικού
για την κάλυψη των αναγκών του Έργου και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται
με αυτό, χωρίς αντίρρηση και χωρίς καμία πρόσθετη πληρωμή.

4.
ΑΡΘΡΟ 33ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι αναγραφόμενες ποσότητες στον προϋπολογισμό της προσφοράς μετρήθηκαν κατά προσέγγιση από
τα σχέδια και από προμετρήσεις επί τόπου. Οι οριζόμενες ποσότητες καθενός κονδυλίου θα παρθούν
από τα ακριβή επιμετρητικά στοιχεία.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη όλων των υπολογισμών καθώς και όλων των κατασκευαστικών
και τελικών επιμετρητικών σχεδίων, όπως ορίζεται και στο άρθρο 151 του Ν. 4412/2016. Οι σχετικές
δαπάνες περιλαμβάνονται στις τιμές της προσφοράς.
Η επιμέτρηση των ποσοτήτων των διαφόρων ειδών εργασίας θα γίνεται  στα εκτελεσθέντα μέρη του
έργου και  με τις πραγματικές διαστάσεις τους, χωρίς να επιτρέπονται να λαμβάνονται υπόψη τυχόν
έθιμα ή συνήθειες έστω και γενικά παραδεκτές,  εκτός αν ρητά αναφέρεται  ειδικός τρόπος μέτρησης
στο τιμολόγιο μελέτης.
Αναφορικά με τις εκσκαφές, αυτές θα πληρωθούν με ενιαία τιμή βάσει του πραγματικού τους όγκου με
μετρήσεις παρουσία του επιβλέποντα.
Αναφορικά  με  τα σκυροδέματα,  ορατά και  μη,  μετριούνται  στον πραγματικά εκτελούμενο όγκο  τους
αφαιρουμένων των κενών, κλιμάκων, ανοιγμάτων κλπ. και μη αφαιρουμένων των κενών των φωλεών
πρόσδεσης, στήριξης κλπ.

ΑΡΘΡΟ 34ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

1. Οι συμβατικές τιμές κάθε σύμβασης δημόσιου έργου αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη χώρα κατά
ημερολογιακό τρίμηνο (αναθεωρητική περίοδος) και με βάση τα στοιχεία και δεδομένα της  εικοστής
ημέρας  του  πρώτου  μήνα  της  περιόδου  αυτής. Σε όλη τη  διάρκεια  της  κάθε αναθεωρητικής
περιόδου οι αναθεωρημένες συμβατικές τιμές παραμένουν σταθερές. 
2.    Η αναθεώρηση  υπολογίζεται   για  τις  εργασίες  που  πραγματικά  εκτελέστηκαν  μέσα  στο
προβλεπόμενο   από   το   άρθρο  145   χρονοδιάγραμμα του  Ν.  4412/2016.   Εργασίες   που,   για
οποιονδήποτε  λόγο, εκτελέστηκαν  σε  αναθεωρητική  περίοδο  μεταγενέστερη  της  προβλεπόμενης
από  το χρονοδιάγραμμα,  θεωρούνται  για  τον  υπολογισμό  της  αναθεώρησης  ότι  εκτελέστηκαν
στην  αναθεωρητική  περίοδο  κατά  την  οποία  έπρεπε  να  εκτελεστούν.  Για  τις  εργασίες  που
εκτελέστηκαν  πριν  από  την  προβλεπόμενη  από  το  χρονοδιάγραμμα  αναθεωρητική  περίοδο,  η
αναθεώρηση υπολογίζεται  με βάση το χρόνο της πραγματικής εκτέλεσής τους. Για τις εργασίες που
εκτελέστηκαν μετά την πάροδο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, η αναθεώρηση υπολογίζεται με
βάση  τους  συντελεστές  που  ίσχυαν  κατά  την  τελευταία  αναθεωρητική  περίοδο  του  αρχικού
χρονοδιαγράμματος  κατασκευής  του  έργου,  εφόσον  η  καθυστέρηση  οφείλεται  σε  υπαιτιότητα  του
αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται οι διοικητικές και οι παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις,
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που  προβλέπονται  στις  παραγράφους  3  και  4  του  άρθρου  82  του  Ν.3669/08,  καθώς  και  οι
προβλεπόμενες από το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 
3. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου κατά την έγκριση παρατάσεων της συνολικής ή
των  τμηματικών  προθεσμιών  των  συμβάσεων  των  δημοσίων  έργων  εκτιμάται  και  προσδιορίζεται
πάντοτε το υπαίτιο για την επιμήκυνση του χρόνου συμβαλλόμενο μέρος για το σύνολο ή για μέρος
των  έργων  ή  κατά  κονδύλια  εργασιών.  Οι  διατάξεις  της  παραγράφου  αυτής  δεν  επηρεάζουν  την
κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της. 
4. Ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισμό της αναθεώρησης κάθε εργολαβικής σύμβασης ορίζεται το
ημερολογιακό τρίμηνο μέσα στο οποίο: 
α) υποβλήθηκε η προσφορά, αν πρόκειται για σύμβαση, που καταρτίσθηκε ύστερα από δημοπρασία ή 
β)  εκδόθηκε  η  σχετική  εγκριτική  απόφαση,  αν  πρόκειται  για  σύμβαση  που  καταρτίσθηκε  χωρίς 
δημοπρασία, και υπό τον όρο    ότι  η εγκριτική αυτή απόφαση δεν ορίζει άλλο χρόνο. 
Οι τιμές της σύμβασης παραμένουν σταθερές για τις εργασίες που  εκτελούνται ή  που έπρεπε  να 
εκτελεστούν μέσα στο τρίμηνο που θεωρείται χρόνος εκκίνησης και στο αμέσως επόμενο 
ημερολογιακό τρίμηνο.  Κατ'  εξαίρεση  η  σταθερότητα  των  τιμών  περιορίζεται  μόνο  στο  
ημερολογιακό  τρίμηνο εκκίνησης  όταν  πρόκειται  για  έργα  οποιασδήποτε  κατηγορίας  συνολικού  
αρχικού  προϋπολογισμού δημοπρατούμενου ή ανατιθέμενου έργου, χωρίς αναθεώρηση, μέχρι το 
ανώτερο όριο της δεύτερης τάξης 
εργοληπτικών επιχειρήσεων , όπως ορίζεται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 102 του Ν. 
3669/2008. 

ΑΡΘΡΟ 35ο ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Για  κάθε  ημερολογιακή  ημέρα  υπέρβασης,  με  υπαιτιότητα  του  αναδόχου,  της  συνολικής
προθεσμίας περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 148
του Ν.4412/16.

2. Η  ποινική  ρήτρα που επιβάλλεται  στον  ανάδοχο για  κάθε  ημέρα  υπέρβασης της  συνολικής
προθεσμίας, ορίζεται σε 15% (0,15) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για
αριθμό ημερών ίσο με το 20% (0,20) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής
προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμη 15% της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η
ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. 
Ως  μέση  ημερίσια  αξία  νοείται  το  πηλίκο  της  αξίας  της  σύμβασης  δηλαδή  του  συνολικού
χρηματικού  ποσού της  σύμβασης,  μαζί  με  το  ποσό των  συμπληρωματικών  συμβάσεων  και
χωρίς  το  φόρο Προστιθέμενης  Αξίας  (Φ.Π.Α),  προς την  εγκεκριμένη  προθεσμία  και  όλες  οι
παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου.
Οι  ποινικές  ρήτρες  που  επιβάλλονται  για  την  υπέρβαση  της  συνολικής  προθεσμίας  δεν
επιτρέπεται  να  υπερβούν  συνολικά  ποσοστό  έξι  τοις  εκατό  (6%)  του  συνολικού  ποσού της
σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.
Εφόσον στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό
των ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή
τους . Το συνολικό ποσό ης ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν
μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το 3% του ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της
σύμβασης ήταν  ο  χρόνος  περαίωσης  του  έργου  κατά  τα  οριζόμενα  στην  περίπτωση δ’  της
παρ.2 του άρθρου 86, οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται, για την υπέρβαση των τμηματικών
προθεσμιών καθορίζονται συνολικά σε ποσοστό επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. το
οποίο ισούται με το γινόμενο «α.εχ», αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερο του τρία τοις εκατό
(3%) όπου:
«εχ» είναι η χρονική έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου
«α» είναι ο συντελεστής βαρύτητας της χρονικής έκπτωσης, που ορίστηκε στη διακήρυξη του
έργου».

3. Όταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου και
εφόσον αυτό προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, μπορεί με τη σύμβαση να περιοριστούν
οι χρόνοι της προηγούμενης παραγράφου για την επιβολή των ποινικών ρητρών μέχρι το μισό,
με  ανάλογη  αύξηση  του  ποσοστού  της  ημερήσιας  ποινικής  ρήτρας,  διατηρούμενου  του
ανώτατου  ορίου  της  ποινικής  ρήτρας.  Ειδικά,  κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  κατά  τα
οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ήταν ο χρόνος περαίωσης του έργου κατά τα οριζόμενα
στην  περίπτωση (δ)  της  παρ.  2  του άρθρου 86  του Ν.4412/16,  οι  ανωτέρω χρόνοι  για  την
επιβολή  των  ποινικών  ρητρών  μειώνονται  στο  μισό  και  τριπλασιάζεται  το  ποσοστό  της
ημερήσιας ποινικής ρήτρας.  Στην περίπτωση αυτή,  οι  ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται  για
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την  υπέρβαση  της  συνολικής  προθεσμίας  δεν  επιτρέπεται  να  υπερβούν  συνολικά  ποσοστό
εννέα τοις εκατό (9%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..

4. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και
παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών
ρητρών  για  υπέρβαση  της  συνολικής  και  της  αποκλειστικής  τμηματικής  προθεσμίας  δεν
ανακαλείται.  Οι  ποινικές  ρήτρες  για  υπέρβαση  των  ενδεικτικών  τμηματικών  προθεσμιών
ανακαλούνται  εάν  το  έργο  περατωθεί  μέσα  στη  συνολική  προθεσμία  και  τις  εγκεκριμένες
προτάσεις της.

5. Για την έκπτωση του αναδόχου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 36ο ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η  Διευθύνουσα Υπηρεσία  με  γραπτή  και  μόνο  Εντολή  διακοπής προς  τον  Ανάδοχο  μπορεί  να
διακόπτει την εκτέλεση του Έργου εν λόγω ή εν μέρει και τότε θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρο
αυτού.

2. Εφ’ όσον η διακοπή διαταχθεί για την διευκόλυνση της Υπηρεσίας και όχι εξαιτίας του Αναδόχου
θα  παραταθεί  πέρα  από  πέντε  (5)  συνεχείς  ημερολογιακές  ημέρες  και  αφορά  στο  σύνολο  ή
ουσιαστικό τμήμα του Έργου, ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει εύκολη παράταση της
αντίστοιχης  τελικής  ή  τμηματικής  προθεσμίας  και  επιπλέον  τις  αποδεδειγμένες  δαπάνες  που
υπέστη μόνο για το πέρα από τις πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες χρονικό διάστημα.
Εφ’ όσον η διακοπή διαρκέσει λιγότερο από πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, ο Ανάδοχος δεν θα
έχει το δικαίωμα να ζητήσει εύλογη παράταση και τις δαπάνες του σύμφωνα με τα προηγούμενα.
Αν όμως οι διακοπές αυτές ξεπεράσουν αθροιστικά τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες,  τότε ο
Ανάδοχος θα μπορεί να ασκήσει τα παραπάνω δικαιώματά του. Οι αυξομειώσεις που θα δίνονται
σύμφωνα με  τα προηγούμενα θα αποτελούν  πλήρη και  ολοσχερή εξόφληση του Αναδόχου για
κάθε αξίωσή του οποιασδήποτε φύσης εξαιτίας των εν λόγω διακοπών.

3. Εφ’  όσον η διακοπή που θα διαταχθεί  για  την  διευκόλυνση της  Υπηρεσίας και  όχι  εξαιτίας  του
Αναδόχου, αφορά στο σύνολο των εργασιών και  θα διαρκέσει περισσότερες από ενενήντα (90)
συνεχείς  ημερολογιακές  ημέρες,   τότε  ο  Ανάδοχος  έχει  το  δικαίωμα,  ύστερα  από  γραπτή
ανακοίνωση προς την Υπηρεσία, να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης.
Η καταγγελία αυτή θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση αν, πριν από την καταγγελία
αυτή, η Υπηρεσία που επιδιώκει γραπτή εντολή να ξαναρχίσει το Έργο.

4. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε από τις εν λόγω διακοπές,  ο Ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να
παίρνει  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  τη  συντήρηση  και  προστασία  του  Έργου  που  θα  έχει
ολοκληρώσει ή εν μέρει, καθώς και για τα υλικά και τον εξοπλισμό που βρίσκονται στο Εργοτάξιο.

ΑΡΘΡΟ 37ο ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

1. Αν  ο  Ανάδοχος  δεν  τηρήσει  οποιαδήποτε  από  τις  τμηματικές  προθεσμίες  ή  τη  συνολική  που
ορίζονται  στο  Συμφωνητικό,  είναι  υποχρεωμένος  να  καταβάλλει  στην  Υπηρεσία  αθροιστικά  τις
ποινικές ρήτρες που ορίζονται σ’ αυτό.
Σε κάθε περίπτωση υπέρβασης των ποινικών ρητρών η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα,
κατά την κρίση της, να κηρύξει έκπτωση τον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 160
του Ν.4412/16 .

2. Ρητά συμφωνείται πως οι υπόψη ποινικές ρήτρες καταπίπτουν ανεξάρτητα από την πρόκληση ή
μη ζημιάς στην Υπηρεσία, η οποία δικαιούται να αξιώσει σωρευτικά από τον Ανάδοχο την ποινική
ρήτρα και την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημιάς που θα υποστεί από τη μη έγκαιρη, πλήρη και
άψογη εκτέλεση της Σύμβασης.
Συμφωνείται ακόμη ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συμψηφίζονται τα ποσά από την κατάπτωση
των ποινικών ρητρών με τα ποσά αποκατάστασης των θετικών ζημιών.

3. Η προϊσταμένη Αρχή, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης και του άρθρου 147
του Ν.4412/16, εγκρίνει την παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών:
 Είτε  με  αναθεώρηση,  όταν  η  καθυστέρηση  του  συνόλου  των  εργασιών  του  Έργου  ή  του

αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται  σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου ή προκύπτει
από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου (άρθρο 147 παράγραφο 8α του Ν.4412/16).

 Είτε  χωρίς  αναθεώρηση,  για  το  σύνολο  ή  μέρος  των  υπολειπομένων  εργασιών  όταν  η
παράταση  κρίνεται  σκόπιμη  για  το  συμφέρον  του  Έργου,  έστω και  αν  η  καθυστέρηση του
συνόλου ή μέρους των υπολειπομένων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του
Αναδόχου (άρθρο 147 παράγραφο 8β του Ν.4412/16).
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4. Αν η παράταση εγκρίνεται χωρίς αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών του
Έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες άσχετα προς την
έγκριση της παράτασης αυτής.

5. Η έγκριση παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή, ύστερα από αίτηση του
Αναδόχου.  Παράταση  προθεσμίας  μπορεί  να  εγκριθεί  και  χωρίς  αίτηση  του  Αναδόχου  αν  η
εγκρινόμενη παράταση δεν υπερβαίνει  την οριακή προθεσμία που προβλέπεται  στο άρθρο 147
παράγραφο 7 του Ν.4412/16.
Όταν πρόκειται για εφαρμογή της περάτωσης της παραπάνω παραγράφου 3.2 τα αρμόδια όργανα
της  Υπηρεσίας  σε  αντιπαράσταση  με  τον  Ανάδοχο  καταρτίζουν  πίνακα  διαχωρισμού  των
εργασιών σε εκείνες που μπορούσε να εκτελεσθούν σε προηγούμενη αναθεωρητική περίοδο και
στις λοιπές εργασίες.
Οι πρώτες διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητικό περίοδο μέσα στην οποία μπορούσε και έπρεπε
να  εκτελεσθούν.  Ο  πίνακας  αποτελεί  πράξη  της  Διευθύνουσες  Υπηρεσίας  και  ο  Ανάδοχος
δικαιούται  να  υποβάλλει  ένσταση  κατά  τον  πίνακα  διαχωρισμού  μόνο  αν  το  υπογράψει  με
επιφύλαξη. Σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου να συμπράξει στην κατάρτιση ή να υπογράψει
τον πίνακα, ο πίνακας αυτός του κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή.

ΑΡΘΡΟ 38ο ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου παίρνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση
των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και  δαπάνη
του αναδόχου και  υπόκεινται  στον έλεγχο της υπηρεσίας.  Τα επιμετρητικά σχέδια λαμβάνονται  από
κοινού μεταξύ επιβλέποντος και αναδόχου.
Στο  τέλος  κάθε  μήνα  ο  ανάδοχος  συντάσσει  επιμετρήσεις  κατά  διακριτά  μέρη  του  έργου  για  τις
εργασίες  που εκτελέσθηκαν  τον  προηγούμενο  μήνα.  Η επιμέτρηση περιλαμβάνει  για  κάθε  εργασία
συνοπτική  περιγραφή  της  με  ένδειξη  του  αντίστοιχου  άρθρου  του  τιμολογίου  ή  των  πρωτοκόλλων
κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών, που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι' αυτό επιμετρητικά
σχέδια  και  διαγράμματα,  με  βάση  τα  στοιχεία  απευθείας  καταμέτρησης  των  εργασιών  ή  των
πρωτοκόλλων  της  επόμενης  παραγράφου.  Οι  επιμετρήσεις,  συνοδευόμενες  από  τα  αναγκαία
επιμετρητικά  σχέδια  υποβάλλονται  από  τον  ανάδοχο  στη  διευθύνουσα  υπηρεσία  για  έλεγχο,  αφού
υπογραφούν  απ'  αυτόν  με  την  ένδειξη  "όπως  συντάχθηκαν  από  τον  ανάδοχο".  Η  διευθύνουσα
υπηρεσία μετά την παραβολή προς τα επιμετρητικά  στοιχεία,  τον  έλεγχο  και  τυχόν διόρθωση  των
υπολογισμών,  εγκρίνει  τις  επιμετρήσεις  και  τις  κοινοποιεί  στον  ανάδοχο.  Η κοινοποίηση  αυτή
θεωρείται  πράξη  της  διευθύνουσας  υπηρεσίας  κατά  την  έννοια  της παραγράφου 1 του άρθρου 76
του παρόντος και ο ανάδοχος αν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις μπορεί να ασκήσει το προβλεπόμενο
δικαίωμα της ένστασης. 
Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δεν θα είναι δυνατή στην τελική μορφή
του  έργου,  όπως  εργασίες  που  πρόκειται  να  επικαλυφθούν  από  άλλες  και  δεν  θα  είναι   τελικά
εμφανείς,     ποσότητες   που   παραλαμβάνονται   με   ζύγιση   ή   άλλα   παρόμοια,   ο  ανάδοχος
υποχρεούται να καλέσει τον επιβλέποντα να προβούν από κοινού στην καταμέτρηση ή  ζύγιση  και  να
συντάξουν  πρωτόκολλο παραλαβής αφανών  εργασιών    ή  πρωτόκολλο ζυγίσεως  αντίστοιχα.  Η
διευθύνουσα  υπηρεσία  μπορεί  σε  σοβαρές  περιπτώσεις να ορίσει επιτροπή  για  την  παραλαβή
των  εργασιών  και  τη  σύνταξη  των  πιο  πάνω  πρωτοκόλλων.  Σε εξαιρετικές  περιπτώσεις  μπορεί
επίσης  και  η  προϊσταμένη  αρχή  να  παραγγείλει  τη  συγκρότηση τέτοιων επιτροπών.
Κατά  τα  άλλα  όπως  και  για  την  τελική  επιμέτρηση  ισχύουν  εκείνα  που  ορίζει  το  άρθρο  151  του
Ν.4412/16.  Οι  επιμετρήσεις  θα  πρέπει  να  δίνονται  σε  ηλεκτρονική  μορφή  σε  συμβατό  πρόγραμμα
ανάγνωσης και επεξεργασίας κειμένου με αυτό της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 39ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με άρθρο 158 του Ν.4412/16 
Πρόγραμμα Ποιότητας Εργου (ΠΠΕ) 

1.Το Π.Π.Ε. ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφει τις 
φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι   σε πλήρη εναρμόνιση και 
περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και  διοίκησης του έργου 
και τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την 
κατασκευή ώστε, να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας. 
Το Π.Π.Ε αποτελεί   το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία 
παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκμηρίωσης των εργασιών που έχουν 
εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους. 
2. Απαιτείται η εκπόνηση  και εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας  ΄Έργου σε κάθε δημόσιο έργο  
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(Κατασκευή  ή  Μελέτη),  του  οποίου  ο προϋπολογισμός,  αν  πρόκειται  για  κατασκευή, υπερβαίνει  
το  ανώτατο  όριο  κατά  το  οποίο  γίνονται    δεκτές  εργοληπτικές  επιχειρήσεις δεύτερης  τάξης,  
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  αποφάσεων  ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000  (ΦΕΚ Β΄1265), ΔΙΠΑΔ/οικ. 
611/ 24.7.2001 (ΦΕΚ Β΄1013),   ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (ΦΕΚ Β΄928) του Υφυπουργού  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..  
Την  ποιότητα  των    δημοσίων    έργων    αφορούν  και  οι  παρακάτω αποφάσεις: α) 
ΔΕΕΠΠ/οικ.4/19.1.2001 (ΦΕΚ Β΄94), β) ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003  (ΦΕΚ Β΄624) του Υφυπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. καθώς και γ) η Δ14/43309/5.3.2001 (ΦΕΚ Β΄332) του Υπουργού ΠΕΧΩ.Δ.Ε.. 
3.  Στα  δημόσια  έργα,  που  εκτελούνται  από  όλους  τους  φορείς  του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα  και
συγχρηματοδοτούνται   από  πόρους  της   Ευρωπαϊκής  ΄Ενωσης,   επιτρέπεται,   εκτός   από  τους
ελέγχους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα, να διενεργούνται έλεγχοι
ποιότητας  των  κατασκευαζόμενων  έργων  και  από  ειδικό  Σύμβουλο  που προσλαμβάνεται  με
απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών  ύστερα  από  σχετικό διαγωνισμό.  Με  την
κοινή  απόφαση  αριθμ. 64517/Ε.Υ.Σ 6195/2.10.2003 (ΦΕΚ  Β΄1539)  των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών  και  ΠΕΧΩΔΕ  κανονίζονται  όλα  τα  σχετικά  θέματα  με  τον  τρόπο   διενέργειας   των
ελέγχων,   την   υποχρέωση   των   υπηρεσιών   για   παροχή   στοιχείων   και  πληροφοριών  στο
Συμβούλιο,  ώστε να διευκολύνεται  στο έργο του,  την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους  τους  χώρους
κατασκευής   του  έργου   και   στις   πηγές   λήψης   των   υλικών,   την   ακώλυτη  πραγματοποίηση
δειγματοληψιών,   τη   συνεργασία   των   υπηρεσιών   και   των   εργαστηρίων   της  Γ.Γ.Δ.Ε.   του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,  τον  τρόπο  αποκατάστασης  των  διαπιστούμενων  ελαττωμάτων  και τυχόν  επίλυση
διαφωνιών  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου 60  του  παρόντος,  ή  τα καθοριζόμενα   στη
σύμβαση   και   ρυθμίζεται   κάθε   άλλη   σχετική   λεπτομέρεια   για   την αποτελεσματικότητα του
ποιοτικού ελέγχου.  

ΑΡΘΡΟ 40ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εργασίες που δεν αναφέρονται  στον προϋπολογισμό επειδή δεν προβλέφθηκαν να εκτελεσθούν θα
αποτιμηθούν εάν έτσι επιβάλλεται από τη φύση τους σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 41ο ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για όλη τη διάρκεια των κατασκευών του έργου στην Υπηρεσία
και την Επίβλεψη ένα (1) εργοταξιακό αυτοκίνητο κατάλληλο για εργοταξιακή χρήση (με κίνηση σε 4
τροχούς) που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου.
Οι δαπάνες προμήθειας, συντήρησης και λειτουργίας (περιλαμβανομένων των δαπανών για καύσιμα
και  λιπαντικά)  του  εργοταξιακού  αυτοκινήτου  θα  βαρύνουν  τον  Ανάδοχο,  επειδή  το  κόστος  για  τις
δαπάνες αυτές έχει περιληφθεί στην προσφορά του.

ΑΡΘΡΟ 42ο ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Προκειμένου  να  εκτελεσθούν  εργασίες  που  δεν  προβλέφθηκαν  από  την  εγκεκριμένη  μελέτη,  θα
συνταχθεί Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 43ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

Για  την  εκτέλεση  κάθε  εργασίας  τα  υλικά  που  θα  χρησιμοποιηθούν  θα  είναι  αρίστης  ποιότητας,
σύμφωνα με  εκείνα που ορίζονται  στις  Π.Τ.Π.  του Υπουργείου Δ.Ε. και  της απόλυτης έγκρισης της
Υπηρεσίας, όσον αφορά στην προέλευση, στις διαστάσεις, στην εμφάνιση κλπ. θα είναι κατάλληλα για
ενσωμάτωση, απαλλαγμένα κάθε πρόσμειξης και ελαττώματος που μπορεί να μειώσει την αντοχή και
την καλή εμφάνιση του έργου. 
Θα ελέγχεται η ποιότητά τους με την λήψη δοκιμίων σύμφωνα με το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 44ο ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αρθρο 159 του Ν.4412/16
Η  παραλαβή  και  ο  έλεγχος  της  ποιότητας  των  υλικών  που  χρησιμοποιούνται  στην κατασκευή
του έργου ή ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται  από δύο (2) ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους,
που  ορίζονται  από  τη  διευθύνουσα  υπηρεσία.  Ο  ορισμός  της  επιτροπής  ανακοινώνεται  στην
προϊσταμένη  αρχή,  η  οποία  μπορεί  να  ορίσει  και  άλλον  υπάλληλο  να  συμμετέχει  στο  έργο  της
επιτροπής.  Η  προϊσταμένη  αρχή  μπορεί  σε  κάθε  περίπτωση  να  ορίσει  άλλη  επιτροπή  για  τον
επανέλεγχο της παραλαβής υλικών και να διατάσσει τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων. Σε 
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περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναμίας να ληφθεί απόφαση
λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω έλεγχος και παραλαβή
υλικών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο με απόφαση της προϊσταμένης αρχής.
Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά 
δεν  πληρούν  τις  απαιτήσεις  των  προδιαγραφών  ή  γενικά  είναι  ακατάλληλα,  διατάσσεται  από  τη
διευθύνουσα  υπηρεσία  η  μη  χρησιμοποίηση  των  υλικών.  Αν  ο  ανάδοχος  διαφωνεί  τα  υλικά  δεν
χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί   η καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα
εργαστήρια  της  Γ.ΓΔ.Ε.  ή  Πολυτεχνικών  Σχολών  ή  άλλα  Κρατικά  εργαστήρια.  Η  δαπάνη  για  τις
εργαστηριακές   έρευνες   προκαταβάλλεται   από   τον   ανάδοχο   και   τον   βαρύνει   τελικά,   αν
αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του
έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου. 
Αν  κατά  τη  διάρκεια  κατασκευής  των  έργων  μέχρι  την  οριστική  παραλαβή  οποιαδήποτε εργασία
παρουσιάσει   ελαττώματα   που   δεν   αποκαθίστανται   από   τον   ανάδοχο, κοινοποιείται  σ΄  αυτόν
ειδική  διαταγή  της  διευθύνουσας  υπηρεσίας.  Η  ειδική  διαταγή προσδιορίζει  τα  ελαττώματα  και
τάσσει   εύλογη   προθεσμία   για   την   αποκατάστασή   τους.   Στην  αποκατάσταση   μπορεί   να
περιλαμβάνεται  η  καθαίρεση  των  ελαττωματικών  εργασιών  και  η ανακατασκευή  τους,  αν  αυτό
επιβάλλεται.      Αν   το   ελάττωμα   δεν   είναι   ουσιώδες   και   η  αποκατάστασή   του   απαιτεί
δυσανάλογες   δαπάνες   με   την   ειδική   διαταγή   καθορίζεται   ποσοστό μείωσης της αμοιβής του
αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση  η  διαταγή  μπορεί  να  περιλαμβάνει  και  την  εκτέλεση  ορισμένων  εργασιών    για  τον
περιορισμό του ελαττώματος.
Η  ένσταση  του  αναδόχου  στην  περίπτωση  της  ειδικής  διαταγής  που  προβλέπει  η 
προηγούμενη  παράγραφος  ασκείται  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  δέκα   (10)  ημερών  από  την
κοινοποίησή  της.   Με  την  εμπρόθεσμη  ένσταση  αναστέλλεται   η  υποχρέωση  εκτέλεσης  των
εργασιών    μέχρις  ότου εκδοθεί  απόφαση της  προϊσταμένης  αρχής στην  ένσταση.  Το  ανασταλτικό
αποτέλεσμα της ένστασης δεν επέρχεται  ή αίρεται  αν ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας
χαρακτηρίσει με διαταγή του το ελάττωμα ως επικίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή οι  εργασίες για την
άρση    του ελαττώματος  ή οι εργασίες που ορίζονται στη διαταγή για την αποτροπή των κινδύνων
εκτελούνται  αμέσως  από  τον  ανάδοχο.  Ο  επιβλέπων    ή  άλλος  εκπρόσωπος    της διευθύνουσας
υπηρεσίας παρακολουθεί ειδικά τις εργασίες αυτές και καταχωρεί στο ημερολόγιο όλα τα μέτρα που
παίρνει  ο  ανάδοχος  για  την  εκτέλεση της  διαταγής.  Το  ανασταλτικό  αποτέλεσμα  της  ένστασης δεν
επέρχεται  επίσης  ή  αίρεται,  αν  πρόκειται  για  εργασίες  που  θα  καλυφθούν  από  άλλες  εργασίες  ή
αποτελούν την προϋπόθεση άλλων εργασιών, οπότε η διαταγή του προϊσταμένου της  διευθύνουσας
υπηρεσίας  μπορεί  να  ορίζει  τη  μη  συνέχιση  των  εργασιών  πριν  από  την αποκατάσταση των
ελαττωμάτων.
Αν  ο  ανάδοχος  με  την  ένστασή  του  ζητεί  τη  διενέργεια  εργαστηριακών  ερευνών  ή  άλλων
δοκιμών  για  την  εξακρίβωση  του  ελαττώματος  οι  εργασίες  αυτές  εκτελούνται   πριν  εκδοθεί
απόφαση επί της ενστάσεως, ύστερα από εντολή της προϊσταμένης αρχής, που προσδιορίζει το είδος
και  την  έκτασή  τους.   Οι   διατάξεις   της  παραγράφου  2  για   την  επιβάρυνση  της  δαπάνης
εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.
Η προϊσταμένη αρχή αποφαίνεται οριστικά επί της ενστάσεως και για να εκδώσει την 
απόφασή της μπορεί να διατάξει τη διενέργεια αυτοψίας ή οποιαδήποτε άλλης έρευνας, αν το κρίνει
απαραίτητο.  Ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να συμμορφωθεί προς την απόφαση αυτή.  Αν τελικά
ύστερα από αίτηση θεραπείας ή δικαστικά δικαιωθεί ο ανάδοχος στις απόψεις του, έχει το δικαίωμα να
πληρωθεί  με  τους  συμβατικούς  όρους  και  τιμές  για  τις  πρόσθετες  εργασίες.  Αν  οι   εργασίες
διατάχθηκαν  ύστερα  από  την  απομάκρυνση  των  εγκαταστάσεων  του  αναδόχου συντάσσονται
νέες τιμές που λαμβάνουν υπόψη τους και το γεγονός αυτό. 

ΑΡΘΡΟ 45ο ΥΛΙΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αποδεχθεί τα υλικά που θα του χορηγήσει η Υπηρεσία για ενσωμάτωση,
αφαιρώντας την αξία τους από το αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου χωρίς αποζημίωση για το γεγονός
αυτό και να συμπληρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 46ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – 
ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

1. Τα έργα που αναφέρονται στη Σύμβαση θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τα σχέδια
και  τις  προδιαγραφές  που  επισυνάπτονται  σ’  αυτή.  Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να
συμμορφωθεί ακριβώς και από κάθε άποψη με τα σχέδια και τις υπογραφές.

                                                                                                           Σελ. 32/37 



2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα εφοδιάζει  έγκαιρα τον Ανάδοχο με όλα τα σχέδια κατασκευής του
Έργου.  Απαγορεύεται  στον  Ανάδοχο  να  χρησιμοποιήσει  σχέδια  κατασκευής  εάν  δεν  είναι
υπογεγραμμένο από αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας και δεν είναι σφραγισμένο.
Ο Ανάδοχος οφείλει  να  εξετάσει  με  κάθε  προσοχή και  επιμέλεια  τα  σχέδια  που του χορηγεί  η
Διευθύνουσα Υπηρεσία και θεωρείται ότι τα αποδέχεται πλήρως εάν δεν διαπιστώσει γραπτά τις
τυχόν παρατηρήσεις του μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών
από την παραλαβή τους.
Η έλλειψη σχεδίων κατασκευής δεν μπορεί να προβληθεί ως δικαιολογία για καθυστερήσεις στην
εκτέλεση  των  έργων,  εκτός  από  την  περίπτωση  κατά  την  οποία  το  σχέδιο  που  λείπει  είναι
αποδεδειγμένα απαραίτητο για την εκτέλεση των έργων και ο Ανάδοχος το ζήτησε ειδικά τριάντα
(30)  τουλάχιστον  ημερολογιακές  ημέρες  πριν  από  την  ημέρα  κατά  την  οποία  αυτό  θα  είναι
απαραίτητο  σύμφωνα  με  το  εγκεκριμένο  πρόγραμμα  κατασκευής  που  δεν  του  παραδόθηκε
έγκαιρα.

3. Ο  Ανάδοχος  συντάσσει  και  υποβάλλει  για   έγκριση  στη  Διευθύνουσα Υπηρεσία λεπτομερειακά
κατασκευαστικά σχέδια για κάθε επί μέρους τμήμα του έργου καθώς και σχέδια των εργοταξιακών
των χώρων και εγκαταστάσεων, σχέδια θεμελίωσης των μηχανημάτων του, μελέτες ικριωμάτων
του, πίνακες σιδηρού οπλισμού κλπ. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να χρησιμοποιήσει τα σχέδια
αυτά  εάν  δεν  έχουν  προηγουμένως  εγκριθεί  από  την  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  και  έχουν
σφραγισθεί.
Ο  Ανάδοχος  έχει  πλήρη  την  ευθύνη  για  τα  σχέδια  που  συνέταξε  και  δεν  απαλλάσσεται  τις
παραπάνω έγκρισης.

4. Η  Υπηρεσία  δικαιούται,  κατά  την  κρίση  της,  να  τροποποιεί  οποτεδήποτε  τα  εγκεκριμένα  και
σφραγισμένα  σχέδια  ή  να  τα  ακυρώνει  και  να  εκδίδει  νέα  και  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να
συμμορφώνεται με τα τροποποιημένα ή νέα σχέδια χωρίς να μπορεί να προβάλλει οποιαδήποτε
απαίτηση  εκτός  από  την  πληρωμή  του  για  τις  εργασίες  που  ήδη  έχει  εκτελέσει  με  βάση  τα
εγκεκριμένα σχέδια που του είχαν δοθεί.

5. Κατά  την  πρόοδο  των  εργασιών,  η  Υπηρεσία  να  παρέχει  στον  Ανάδοχο  όσα  τυχόν
συμπληρωματικά  ή  νέα  σχέδια  ή  οδηγίες  κρίνει  αναγκαία  με  σκοπό την  πλήρη και  αρμόζουσα
εκτέλεση και συντήρηση των έργων και ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται επακριβώς με τα
πρόσθετα αυτά σχέδια και οδηγίες.

6. Οποιαδήποτε  λεπτομέρεια  που  αναφέρεται  στις  προδιαγραφές  και  δεν  φαίνεται  στα  σχέδια  ή
φαίνεται  σε  αυτά  αλλά  αναφέρεται  στις  προδιαγραφές  έχει  την  ίδια  ισχύ  σαν  να  φαίνεται  ή
αναφέρεται και στα δύο. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις προδιαγραφές και
τα σχέδια επικρατέστερες είναι οι προδιαγραφές.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας στους αριθμούς, στα σχέδια ή στις προδιαγραφές ο Ανάδοχος οφείλει
να αναφέρει αμέσως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το ανακύπτον θέμα και αυτή είναι υποχρεωμένη
να αποφαίνεται εγγράφως και αμελλητί.
Οποιαδήποτε λύση εφαρμοσθεί από τον Ανάδοχο χωρίς απόφαση της Υπηρεσίας θα πρέπει να
είναι  με δική του δαπάνη και κίνδυνο. Για κάθε λεπτομέρεια που δεν αναφέρεται  ευκρινώς στα
σχέδια,  τις  προδιαγραφές  ή  τη  Σύμβαση  γενικά  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  ζητά  έγκαιρα  και
οπωσδήποτε πριν από την εκτέλεση των έργων έγγραφες οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
και να συμμορφώνεται απόλυτα με αυτές.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απαιτεί από την Υπηρεσία να του κοινοποιεί εγγράφως κάθε
οδηγία, εντολή, απόφαση ή εξουσιοδότηση και του δίνεται γιατί δεν αναγνωρίζεται εάν του δοθούν
προφορικά. Το ίδιο ισχύει και για κάθε αίτηση του Αναδόχου για παροχή πληροφοριών σχετικών
με το Έργο.

7. Εάν ο Ανάδοχος διαφωνεί προς οποιαδήποτε από τα παραπάνω σχέδια, προδιαγραφές, οδηγίες
κατευθύνσεις  ή  εντολές  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας,  οφείλει  να  γνωστοποιεί  αμελλητί  και
εγγράφως τη διαφωνία του αυτή προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και να εκθέτει ταυτόχρονα τους
λόγους της διαφωνίας. Εάν παρά τις αντιρρήσεις του Αναδόχου η Διευθύνουσα Υπηρεσία επιμένει
εγγράφως  στην  εφαρμογή  των  σχεδίων  και  προδιαγραφών  και  την  εκτέλεση  των  οδηγιών,
κατευθύνσεων ή εντολών της, ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης σε σχέση με τη λύση που
δίνει η Υπηρεσία αλλά δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του να συμμορφωθεί με αυτή και
να την εφαρμόσει επακριβώς και επιμελώς.

8. Πριν  από  την  προσωρινή  παραλαβή  του  Έργου,  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  υποβάλλει  στην
Υπηρεσία τα σχέδια εξ εκτελέσεως (AS BUILT DRAWINGS), δηλαδή την πλήρη σειρά σχεδίων του
Έργου, όπως αυτό εκτελέστηκε.
Τα  σχέδια  εξ  εκτελέσεως  θα  καλύπτουν  κάθε  κατασκευή  που  εκτελέστηκε  σε  εφαρμογή  της
Σύμβασης,  θα  ανταποκρίνονται  απόλυτα  στην  τελική  μορφή  των  κατασκευών  και  θα
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα είδη των σχεδίων (γενικά και λεπτομερειών) που περιλαμβάνοντας
στην Μελέτη και με τα κατασκευαστικά σχέδια.
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Διευκρινίζεται  ότι  τα  σχέδια  εξ  εκτελέσεως  θα  βασίζονται  μεν  στα  σχέδια  της  μελέτης  και  στα
κατασκευαστικά σχέδια, αλλά θα περιλαμβάνουν διορθώσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με αλλαγές
που έγιναν κατά την κατασκευή.
Τα σχέδια εκτελέσεως θα υποβληθούν στην Υπηρεσία σε τρία (3) αντίγραφα.
Υποχρεωτικά τα  AS BUILT σχέδια του έργου θα δοθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο  περιβάλλοντος
windows με χρήση του σχεδιαστικού προγράμματος AUTOCAD.

a. Τοπογραφικό  διάγραμμα  σε  κλίμακα  1:200  της  τελικής  διάταξης  του  χώρου  με
υψομετρικές και οριζοντιογραφικές αποτυπώσεις.

b. Ακριβή  διαγράμματα 1:50 θεμελιώσεων  –  ξυλοτύπων –  κατόψεων  και  τομών  με  τον
οπλισμό,  στα  οποία  θα  αναγράφονται  τα  πραγματικά  στοιχεία  των  επιμέρους
τμημάτων,  όπως βλάβη,  διαστάσεις,  θέσεις,  διατομές κλπ, πλήρως ανταποκρινόμενα
με τα πραγματικώς εκτελεσθέντα έργα.

c. Κατασκευαστικά αρχιτεκτονικά σχέδια με κλίμακα 1:50
d. Κατασκευαστικά  σχέδια  των  εγκαταστάσεων  σε  κλίμακα  1:50,  όπως  ακριβώς  αυτές

εκτελέσθηκαν που θα περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα διάταξης και εκτέλεσης
των εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης , όπου θα σημειώνεται η θέση, το μέγεθος και
η συνδεσμολογία των συσκευών, των μηχανημάτων του τηλεφωνικού δικτύου κλπ.

e. Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης στο οποίο θα αναφέρονται η πορεία εκτέλεσης του έργου, τα
προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση και πώς επιλύθηκαν και γενικά ότι έχει
σχέση με το ιστορικό της εκτελέσεως του υπόψη έργου. Επίσης θα περιέχει οδηγίες για
τη σωστή συντήρηση των έργων μετά το πέρας της κατασκευής τους.

f. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δαπάνη του έγχρωμες
και  ασπρόμαυρες  φωτογραφίες  πρίν  από  την  έναρξη  των  εργασιών,  κατά  τις  πιο
ενδιαφέρουσες  φάσεις  εκτέλεσης  του  έργου  και  μετά  το  πέρας  των  εργασιών,  στις
οποίες  τελευταίες  θα  φαίνονται  όλες  οι  όψεις  όλων  των  κτιρίων  σύμφωνα  με  τις
υποδείξεις  της  υπηρεσίας.  Οι  φωτογραφίες  θα  εκτυπώνονται  σε  τρία  αντίτυπα  (3)
διαστάσεων  18Χ27 σε  χαρτί  ματ.  Οι  φωτογραφίες  θα  παραδίδονται  και  σε  ψηφιακή
μορφή. 

g. Το  μητρώο  του  έργου  θα  πρέπει  να  υποβληθεί  στην  υπηρεσία  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 136 του Ν.4070 (ΦΕΚ. 82 α/10-2-2012) και  θα πρέπει,  μεταξύ
άλλων, να περιλαμβάνει εκτός των ανωτέρω, τα πιστοποιητικά όλων των υλικών που
χρησιμοποιήθηκαν και/ή ενσωματώθηκαν στο έργο.

9. Η δαπάνη για την εκπόνηση των τυχόν μελετών, των κατασκευαστικών σχεδίων και των σχεδίων
εξ εκτελέσεως περιλαμβάνεται στο Συμβατικό Τίμημα για την κατασκευή του Έργου και στις νέες
τιμές μονάδος νέων εργασιών που τυχόν εγκριθούν.

ΑΡΘΡΟ 47ο ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Για  την  εκτέλεση των  υπερσυμβατικών  ποσοτήτων ή  τη  μείωσή τους  ισχύουν εκείνα  που ορίζει  το
άρθρο 156 του Ν.4412/16.
Ειδικότερα ορίζεται ότι :
1. Η Υπηρεσία εκτός από το δικαίωμά της να τροποποιεί τα σχέδια, έχει επίσης το δικαίωμα κατά τη

διάρκεια  της  κατασκευής  του  Έργου  να  επιφέρει  οποιεσδήποτε  τροποποιήσεις  στη  μορφή  του
Έργου, την ποιότητα, το είδος ή την ποσότητα των εργασιών που απαιτούνται για την αρτιότητα ή
τη  λειτουργικότητα  του  Έργου.  Ο  Ανάδοχος  δεν  μπορεί  να  προβεί  σε  καμία  αντίστοιχη
τροποποίηση χωρίς έγγραφη εντολή.

2. Η Υπηρεσία έχει  το δικαίωμα να ζητά  από τον Ανάδοχο με  έγγραφη Εντολή Νέων Έργων την
εκτέλεση πρόσθετων (νέων) εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της Σύμβασης,
όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
Οι νέες εργασίες πρέπει να είναι συναφείς προς το αντικείμενο της Σύμβασης ή να αναφέρονται
στις γενικές ανάγκες του Έργου και ανατίθενται εκ των υστέρων στον Ανάδοχο. Ρητά συμφωνείται
ότι  δεν  μπορούν  σε  καμία  περίπτωση  να  θεωρηθούν  ως  Νέα  Έργα  οι  τροποποιήσεις  της
προηγούμενης παραγράφου.
Ο  φορέας  κατασκευής  του  έργου  έχει  το  δικαίωμα,  αν  προκύψει  ανάγκη 
εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε
στην   πρώτη   συναφθείσα   σύμβαση   και    οι    οποίες   κατέστησαν   αναγκαίες    λόγω
απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική
σύμβαση,  να  συνάπτει  σύμβαση  με  τον  ανάδοχο  του  έργου,  με  την  προϋπόθεση  ότι  οι
συμπληρωματικές εργασίες  δεν μπορούν τεχνικά  ή οικονομικά να  διαχωριστούν από την  κύρια
σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές
οι  εργασίες,  μολονότι  μπορούν  να  διαχωριστούν  από  την  αρχική  σύμβαση,  είναι  απόλυτα
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αναγκαίες  για  την  τελειοποίησή της.  Το  συνολικό  ποσό των  συμβάσεων  αυτών  δεν  μπορεί  να
υπερβαίνει  το  ποσοστό  του  πενήντα  τοις  εκατό  (50%)  του  ποσού  της  αρχικής σύμβασης,
στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των τυχόν, απαιτούμενων μελετών για
τις συμπληρωματικές εργασίες. Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι  υποχρεωτική
για  τον  ανάδοχο  του  έργου  και  προκειμένου  να  υπογραφεί  η  σύμβαση για  την  εκτέλεσή τους,
απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου.
Κάθε  σύμβαση  επόμενη  της  αρχικής  συνοδεύεται  από  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  Εργασιών
(Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει ιδίως τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας των εργασιών, τα
μεγέθη  των  ποσοτήτων,  τις  δαπάνες  του προϋπολογισμού του  αρχικά  ανατεθέντος  έργου,  του
προϋπολογισμού  της  αμέσως  προηγούμενης  σύμβασης  και  του  προϋπολογισμού  της  προς
κατάρτιση νέας σύμβασης. 
Περιλαμβάνει ακόμη και τις δαπάνες των απρόβλεπτων καθώς και την προβλεπόμενη δαπάνη για
αναθεώρηση και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. (Φ.Π.Α.). 
Με  τα  ποσά  των  απρόβλεπτων  δαπανών  (απρόβλεπτα)  που  περιλαμβάνονται  στην  αρχική
σύμβαση  καλύπτονται  ιδίως  δαπάνες  που  προκύπτουν  από  εφαρμογή  νέων  κανονισμών  ή
κανόνων  που  καθιερώθηκαν  ως  υποχρεωτικοί  μετά  την  ανάθεση  του  έργου,  καθώς  και
από προφανείς  παραλείψεις  ή  σφάλματα  της  προμέτρησης  της  μελέτης  ή  από  απαιτήσεις
της  κατασκευής  οι  οποίες  καθίστανται  απαραίτητες  για  την  αρτιότητα  και  λειτουργικότητα  του
έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών
του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή
ή όλη κατασκευή  καθώς  και  τα  βασικά  διακριτά  στοιχεία  της,  όπως  προβλέπονται  από  την
αρχική  σύμβαση.    Για  τη  διάθεση  των  απροβλέπτων  δαπανών  συντάσσεται  Α.Π.Ε  που  δεν
μπορεί να συμπεριλάβει  συμπληρωματικές  εργασίες,  οι  οποίες  κατέστησαν  αναγκαίες  λόγω
απροβλέπτων περιστάσεων.

3. Αν  οι  παραπάνω  τροποποιήσεις  ή  η  εκτέλεση  νέων  έργων  συνεπάγονται  την  εκτέλεση  των
εργασιών  για  τις  οποίες  δεν  υπάρχουν  τιμές  μονάδας  στο  αρχικό  Τιμολόγιο,   τότε  ο
ανακεφαλαιωτικός πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιμές για τις εργασίες
αυτές.

4. Η  εντολή  για  Νέα  Έργα  να  συνοδεύεται  από  Τεχνικές  Προδιαγραφές  και  προμέτρηση  των
εργασιών και θα εκτελεσθούν και να καθορίζει την ημερομηνία αποπεράτωσής τους που πρέπει
να είναι εύλογη, δίκαιη και ανάλογη με τη φύση και την έκταση των εργασιών.
Η εντολή νέων έργων πρέπει να καθορίζει επίσης τον τρόπο πληρωμής των νέων εργασιών και
τις προθεσμίες εκτέλεσής τους με τις αντίστοιχες ποινικές ρήτρες.
Οι  όροι  και  οι  διατάξεις  της  Σύμβασης  θα  διέπουν  από  κάθε  άποψη  την  εκτέλεση  των  Νέων
Έργων εκτός αν η αντίστοιχη εντολή περιέχει ειδική εξαίρεση από τους όρους και  διατάξεις της
Σύμβασης ή πρόσθετους όρους και διατάξεις. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα Νέα
Έργα  για  τα  οποία  θα  πάρει  εντολή  με  κάθε  φροντίδα,  επιμέλεια  και  ταχύτητα  και  να
συμμορφώνεται γενικά με τη σχετική εντολή και τους παραπάνω όρους και διατάξεις.

5. Οι  ανακεφαλαιωτικοί  πίνακες  και  οι  εντολές  Νέων  Έργων  συντάσσονται  από  τη  Διευθύνουσα
Υπηρεσία  και  υπογράφονται  από τον  Ανάδοχο  ανεπιφύλακτα  ή  με  επιφύλαξη.  Αν  ο  Ανάδοχος
αρνηθεί  την  υπογραφή  κοινοποιείται  ο  ανακεφαλαιωτικός  πίνακας  ή  η  εντολή  σύμφωνα  με  το
άρθρο 156 του Ν.4412/16.
Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα
με επιφύλαξη, δικαιούται να επιβάλλει ένσταση. Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και η εντολή Νέων
Έργων  εγκρίνονται  από  την  Προϊσταμένη  Αρχή  στην  οποία  διαβιβάζονται  μαζί  με  την  τυχόν
ένσταση του Αναδόχου, αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη τροποποιήσεις ή την εκτέλεση Νέων
Έργων,  τον  τρόπο  κανονισμών  των  τιμών  και  κάθε  σχετική  πληροφορία.  Αν  έχει  υποβληθεί
ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της εργασίας
σύμφωνα  με  τις  εντολές  τροποποίησης  ή  για  Εντολή  Νέων  Έργων  χωρίς  αυτό  να  θίγει  τα
δικαιώματα τους για επίλυση της τυχόν διαφοράς.

6. Στις περιπτώσεις που οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και  η ανάγκη
σύνταξης  νέων  τιμών  προκύπτει  από  προφανείς  ελλείψεις  ή  σφάλματα  της  προμέτρησης  της
μελέτης και για την εκτέλεση των εργασιών αυτών δεν απαιτείται αύξηση της εγκεκριμένης για την
εργολαβία πίστωσης, ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα τυχόν σχετικά πρωτόκολλα εγκρίνονται
από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και ανακοινώνονται στην Προϊσταμένη Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 48ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ο Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  πληρώσει  όλες  τις  νόμιμες  κρατήσεις,  φόρους κλπ.  υπέρ του
Δημοσίου  και  των  τρίτων.  Σε  περίπτωση  που  το  έργο  χρηματοδοτείται  από  πιστώσεις  Δημοσίων
Επενδύσεων δεν καταβάλλονται κρατήσεις υπέρ τρίτων.
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ΑΡΘΡΟ 49ο ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Στον Ανάδοχο δεν χορηγείται προκαταβολή για οποιαδήποτε αιτία.

ΑΡΘΡΟ 50ο ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει δια του επιβλέποντος διακοπή συγκεκριμένης εργασίας ή
εργασιών  για  συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα  σύμφωνα  με  εκείνα  που  ορίζει  το  άρθρο  161  του
Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 51ο ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ – 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

1.         Έκπτωση Αναδόχου  
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4412/16.

2.         Διάλυση Σύμβασης  
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/16.

3.         Ματαίωση Διάλυσης  
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 162 του Ν.4412/16.

4.         Αποζημίωση Αναδόχου λόγω διάλυσης της Σύμβασης  
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 52ο ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΘΑΝΑΤΟΣ

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 164 και του άρθρου 167 του Ν.4412/16. Στην περίπτωση της
υποκατάστασης η σχετική ρύθμιση θα γίνει με Συμπληρωματική Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 53ο ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τα κάθε φύσεως
δικαιώματά  του  που  απορρέουν  από  τη  Σύμβαση  ή  από  οποιοδήποτε  τμήμα  της.  Κατ’  εξαίρεση
επιτρέπεται τέτοια εκχώρηση μετά από προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας που χορηγείται
με τους όρους που αναφέρονται στην έγκριση αυτή.
Η παραπάνω εκχώρηση δεν μπορεί να ξεπερνά το 75 τοις εκατό του Εργολαβικού Ανταλλάγματος, η
δε παραδοχή της θα συνδέεται άμεσα με την πρόοδο κατασκευής του Έργου. Συγκεκριμένα μέχρι την
εκτέλεση του μισού μέρους του συμβατικού αντικειμένου η εκχώρηση δεν περιορίζεται  στα 50 τους
εκατό του μέρους που μπορεί να εκχωρηθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 54ο ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

1. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/16.
2. Σε  περίπτωση  που  το  έργο  έχει  ασφαλισθεί  βάσει  σχετικής  συμβατικής  υποχρέωσης  του

Αναδόχου, οι δαπάνες για την αποκατάσταση ζημιών από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία (υπαιτιότητα
Αναδόχου,  Υπηρεσίας,  τρίτων,  ανωτέρω  βία  κλπ)  θα  καταβάλλονται  στον  Ανάδοχο  από  την
ασφαλιστική εταιρεία κατόπιν προηγούμενης εταιρείας καλύπτει πλήρως και τις υποχρεώσεις της
Υπηρεσίας που απορρέουν από τις παραπάνω διατάξεις του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 55ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει στην Προϊσταμένη Αρχή ένσταση κατά οποιαδήποτε
πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που υποβάλλει  έννομο συμφέρον του. Για την εξέταση και
λήψη  απόφασης  επί  της  ένστασης  αυτής  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  άρθρου  174  του
Ν.4412/16.

2. Σε περίπτωση που η παραπάνω ένσταση απορριφθεί στο σύνολό της ή μερικά περάσει άπρακτη
η  προθεσμία που ορίζεται  στην  παράγραφο 2  του παραπάνω άρθρου,  ο  Ανάδοχος  μπορεί  να
ασκήσει αίτηση θεραπείας, Για την διαδικασία υποβολής, εξέτασης, απόφασης κλπ. της αίτησης
θεραπείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.4412/16.

3. Επί των αιτήσεων θεραπείας του Αναδόχου θα αποφασίσει το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο
της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό Π.Δ. 
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ΑΡΘΡΟ 56ο ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1. Η  παρούσα  Σύμβαση  διέπεται  καθ’  ολοκληρία  από  το  Ελληνικό  Δίκαιο  και  ειδικότερα  από  τη
Νομοθεσία που αφορά τα Δημόσια Έργα.

2. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εφαρμογή ή ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης και
που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί παρά μόνο με προσφυγή στα δικαστήρια ή διαιτησία που θα
εκδικάσουν τη διαφορά με τα οριζόμενα στο άρθρο 176 του Ν.4412/16.

3. Επισημαίνεται ότι όπως αναφέρεται και στο παραπάνω άρθρο του Ν. 4412/16 ο Ανάδοχος μπορεί
να ζητήσει την δικαστική επίλυση εκείνων μόνο των διαφορών για τις  οποίες θα έχετε ασκήσει
αίτηση θεραπείας με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 4412/16 και δεν έχει ικανοποιηθεί ολικά
ή μερικά.

ΑΡΘΡΟ 57ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προσωρινή Παραλαβή
Μετά τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 170 του Ν. 4412/16 και
τη  σύνταξη  της  τελικής  επιμέτρησης,  θα  γίνει  η  προσωρινή  παραλαβή του  Έργου σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 4412/16.
Χρόνος Υποχρεωτικής Συντήρησης των Έργων
Εφόσον  δεν  προβλέπεται  διαφορετικά  στην  Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων,  ο  χρόνος  εγγύησης
καθορίζεται  σε  δεκαπέντε  (15)  μήνες  και  αρχίζει  σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις  της  παραγρ.  1  του
άρθρου 172 του Ν.4412/16.  Κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο Ανάδοχος έχει και τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στο ίδιο παραπάνω άρθρο του Ν.4412/16.
Οριστική Παραλαβή
Για την Οριστική Παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/16.
Διοικητική παραλαβή   για χρήση
Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/16.

Γρεβενά, 12/05/2021

        Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

    Κοπάνας Απόστολος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ   

Καρέτσος Αναστάσιος
           
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ    
  
    Ματεντζίδης Ιωάννης
  Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ   
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