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Σηματοδότησης και Τηλεματικής 
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Άρθρο 1: Αντικείμενο
Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά τους Γενικούς

και Ειδικούς Όρους σύμφωνα με τους οποίους θα εκτελεσθεί από τον Aνάδοχο το έργο 
«Συντήρηση Δικτύων Φωτισμού, Σηματοδότησης και Τηλεματικής για την τριετία 2020-
2022». Οι όροι αυτοί ισχύουν σε συνδυασμό:
α) με τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων κατασκευής Δημοσίων Έργων 

(Γ.Σ.Υ) η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό Α67/αρ.πρωτ.ΓΓΔ/2571/679/Φ4/11-3-74 
εγκύκλιο απόφαση του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, όπως ισχύει σήμερα.

β) με τα συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα διαγράμματα, τις 
μελέτες τις τυπικές διατομές κ.λπ. και γενικά με τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας.

Άρθρο 2ο: Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. (ενάριθμο έργο 

2014ΕΠ50800011 της ΣΑΕΠ 508) και υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση 5.700.000,00 ευρώ 
σύμφωνα με την 48685/07-05-2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
με (ΑΔΑ: Ψ65Ν465ΧΙ8-Υ9Φ) .

Άρθρο 3ο Προθεσμίες- Ποινικές ρήτρες. 
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες.

Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Κατά την διάρκεια του έργου ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί και τις ακόλουθες 

προθεσμίες:
α) Για αποκατάσταση ζημιών που προξενούνται στις εγκαταστάσεις από τρίτους 

καθώς και για εργασίες που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης ο ανάδοχος οφείλει να επέμβει
αυθημερόν για να αποκαταστήσει την βλάβη και να θέσει σε λειτουργία την εγκατάσταση, 
σύμφωνα και με όσα ορίζονται στο Άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ.

β) Για τις λοιπές εργασίες συντήρησης ορίζεται εν γένει προθεσμία 15 ημερών για 
την πλήρη συντήρηση κάθε μιας εγκατάστασης (όπως προσδιορίζεται από τον αριθμό 
παροχής της). Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να θέσει κατά περίπτωση και 
συντομότερες προθεσμίες, εφόσον πρόκειται να εκτελεστούν επείγουσες ή μειωμένης 
έκτασης εργασίες. Οι προθεσμίες αυτές θα ισχύουν μετά την αποστολή (με έγγραφο, FAX 
ή e-mail) στον ανάδοχο σχετικής γραπτής εντολής, για την εκτέλεση συγκεκριμένης 
εργασίας μέσα σε ρητά κατονομαζόμενα και εύλογα χρονικά όρια.

Ο ανάδοχος θα ενημερώνει επίσης γραπτώς (αποστολή εγγράφου, FAX ή e-mail) 
και χωρίς καμία καθυστέρηση την Υπηρεσία, όταν περατώνεται κάθε εντελλόμενη εργασία.
Η ημερομηνία αυτής της ενημέρωσης θα αποδεικνύει και την έγκαιρη ολοκλήρωσή της 
εργασίας.

Ειδικά για  τις  εργασίες  σε  εγκαταστάσεις  φωτεινής  σηματοδότησης  ορίζονται  οι
παρακάτω χρονικές προθεσμίες νοούμενες σαν τμηματικές.

1.  ΧΡΟΝΟΣ  ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ.  Είναι  το  χρονικό  διάστημα  από  την  ενημέρωση  του
αναδόχου περί ύπαρξης βλάβης – φθοράς μέχρι την άφιξη επιτόπου τεχνικού συνεργείου
επέμβασης και πρέπει να είναι:

ΕΣΥ - 1



Για τις εγκαταστάσεις Κατηγορίας Α που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη ή ίση
των 40 χλμ. από την Πλ. Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, το μέγιστο 5 ώρες.

Για τις εγκαταστάσεις Κατηγορίας Α που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των
40 χλμ. από την Πλ. Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, το μέγιστο 8 ώρες.

Για τις εγκαταστάσεις Κατηγορίας Β το μέγιστο 24 ώρες.

2. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Είναι το χρονικό διάστημα, μετά την επιτόπου άφιξη
εντός  του  οποίου  το  τεχνικό  συνεργείο  επέμβασης  του  αναδόχου  υποχρεούται  να
αποκαταστήσει την βλάβη και πρέπει:

Βλάβες - φθορές  Κατηγορίας 1, πρέπει να επισκευάζονται αμέσως, εάν τούτο είναι
πρακτικά εφικτό, από τους τεχνικούς του συνεργείου του αναδόχου. Αν δεν είναι δυνατή
η άμεση επισκευή των φθορών-βλαβών Κατηγορίας 1 (πχ. λόγω ύπαρξης εκτεταμένης
καλωδιακής  βλάβης),  τότε  θα  πρέπει  να  καταβάλλεται  κάθε  δυνατή  προσπάθεια  για
προσωρινή διευθέτηση  εντός 24 ωρών έτσι  ώστε  να αποκαθίσταται  η  κατά το  εφικτό
ασφαλής λειτουργία της εγκατάστασης. Σε ειδικές περιπτώσεις ο χρόνος αυτός μπορεί να
παρατείνεται κατά την αιτιολογημένη κρίση της Υπηρεσίας. Οι μόνιμες επισκευές πρέπει να
πραγματοποιούνται  το  αργότερο  εντός  των  επόμενων  της  προσωρινής  διευθέτησης  7
ημερών, πλην εξαιρέσεων για τις οποίες θα απαιτείται περισσότερος χρόνος και για τις
οποίες θα απαιτείται η συναίνεση της Υπηρεσίας.

Βλάβες - φθορές  Κατηγορίας 2, θα αποκαθίστανται εντός 15 ημερών. 
Ειδικά  για  τους  καμένους  λαμπτήρες,  η  αντικατάσταση  τούτων,  πρέπει  να

πραγματοποιείται,  εντός  48  ωρών εφόσον εντάσσονται  στην κατηγορία  βλαβών 1  και
εντός  3  εργασίμων   ημερών  εφόσον  εντάσσονται  κατηγορία  βλαβών  2.  Τα  ανωτέρω
χρονικά περιθώρια, νοούνται ότι ισχύουν από τη διαπίστωση της φθοράς των λαμπτήρων
από τον ανάδοχο, είτε την σχετική ενημέρωσή του.

Τα ανωτέρω χρονικά περιθώρια, νοούνται ότι θα ισχύσουν εφόσον οι παραπάνω
προθεσμίες εξαντλούνται εντός των προβλεπόμενων χρονικών περιθωρίων της ημερήσιας
υποχρεωτικής επιφυλακής των συνεργείων, άλλως μεταφέρονται στο επόμενο 24-ωρο.

3.  ΧΡΟΝΟΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΠΑΡΟΧΟΥ.  Αν  κατά  τη  διάρκεια  της  παρούσας
εργολαβίας  υφίσταται  εν  ενεργεία  παροχή  υπηρεσιών  συντήρησης  και  υποστήριξης
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τότε εφόσον η εγκατάσταση είχε τεθεί αιτιολογημένα από την
Υπηρεσία ή από το συνεργείο του παρόχου σε κατάσταση ‘’σβηστή’’, ο ανάδοχος οφείλει
να αναγγείλει στην Υπηρεσία ή στον πάροχο, αντίστοιχα, και εντός προθεσμίας 1 ώρας
από του πέρατος των εργασιών του, ότι η επέμβαση στην υπό βλάβη εγκατάσταση από το
προσωπικό του ολοκληρώθηκε. Η σχετική διαδικασία συνεργασίας αναδόχου – Υπηρεσίας/
παρόχου παρατίθεται αναλυτικά στο αντίστοιχο κεφάλαιο της Τεχνικής Περιγραφής. Σε
τυχόν περίπτωση μη άμεσης ενημέρωσης της Υπηρεσίας για αποκατάσταση της βλάβης -
φθοράς,  θα  θεωρείται  ότι  η  εγκατάσταση  συνεχίζει  να  παρουσιάζει  ανωμαλία  και  θα
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα περί ποινικών ρητρών από το οικείο άρθρο της ΕΣΥ

Β. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Γενικά  η  παραβίαση  από  τον  ανάδοχο  εκάστης  των  οριζόμενων  προθεσμιών,

συνεπάγεται την μείωση οικονομικού ανταλλάγματος υπό μορφή ποινικής ρήτρας. Αυτή θα
ανέρχεται για κάθε ημέρα καθυστέρησης στο ποσό των 50 ευρώ.

Ειδικά για τις εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης θα επιβάλλεται:
1. Για υπέρβαση του χρόνου απόκρισης,  ποινική  ρήτρα πενήντα (50) ευρώ για

κάθε ημέρα καθυστέρησης. 
2.  Για  υπέρβαση  των  προθεσμιών  που  αφορούν  στην  αντικατάσταση  καμένων

λαμπτήρων, ποινική ρήτρα:
2.1. οκτώ (8) ευρώ για κάθε λαμπτήρα Κατηγορίας 1 ανά  ημέρα.
2.2. πέντε (5) ευρώ για κάθε λαμπτήρα Κατηγορίας 2 ανά  ημέρα.
3. Για υπέρβαση του χρόνου αποκατάστασης ποινική ρήτρα:
3.1.  διακόσια  πενήντα (250) ευρώ για κάθε βλάβη -  φθορά Κατηγορίας  1 ανά

ημέρα,  μετά  από  την  παρέλευση  του  εύλογου  κατά  την  αιτιολογημένη  κρίση  της



Διευθύνουσας  Υπηρεσίας   χρόνου,  τόσο  για  την  προσωρινή  όσο  και  για  την  μόνιμη
αποκατάσταση τούτων.

3.2. είκοσι πέντε (25) ευρώ για κάθε βλάβη - φθορά Κατηγορίας 2 ανά ημέρα.
4. Για υπέρβαση του χρόνου ενημέρωσης παρόχου ποινική ρήτρα πέντε (5) ευρώ

ανά ώρα καθυστέρησης, με μέγιστη χρέωση ανά συμβάν πενήντα (50) ευρώ

Οι ποινικές ρήτρες μπορεί να εφαρμόζονται και  αθροιστικά εφόσον για την ίδια
εγκατάσταση συντρέχουν οι αντίστοιχες προβλεπόμενες προϋποθέσεις εφαρμογής τούτων.

Στις  περιπτώσεις  όπου η  εκτίμηση  του  εύλογου  χρόνου  αποκατάστασης  ανήκει
στην  αιτιολογημένη  κρίση  της  Υπηρεσίας,  θα  θεωρείται  ότι  η  βλάβη  -  φθορά
αποκαταστάθηκε εφόσον παρέρχεται τουλάχιστον ένα 12-ωρο αδιατάρακτης λειτουργίας
της εγκατάστασης, έπειτα από την ενημέρωση της Υπηρεσίας.

Ο  προβλεπόμενος  χρόνος  απόκρισης  και/είτε  αποκατάστασης  θα  παρατείνεται,
εφόσον για λόγους ανώτερης βίας είναι αδύνατη η προσέλευση συνεργείων του αναδόχου
στο τόπο του κόμβου. Ως ανώτερη βία θα θεωρείται – πλην των άλλων – και η δυσχέρεια
της  οδικής  επικοινωνίας  λόγω κακοκαιρίας,  είτε  η  εκτέλεση  εργασιών  από  τρίτους,  οι
οποίες θα παρεμποδίζουν τις εργασίες που οφείλει να εκτελέσει ο ανάδοχος.  

Η  εφαρμογή  οποιασδήποτε  ποινικής  ρήτρας  θα  αρχίζει  την  επομένη  εργάσιμη
ημέρα  από  της  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο  έγγραφης  προειδοποίησης  του  αναδόχου  περί
εφαρμογής της. Οι ποινικές ρήτρες που θα εφαρμόζονται λόγω παραβίασης όλων των
παραπάνω τμηματικών προθεσμιών μετά από απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, θα
είναι οριστικές και δεν θα αίρονται με το αιτιολογικό της τήρησης της τελικής προθεσμίας
του παρόντος έργου. Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών, εκτός από τις
παραπάνω επιβαλλόμενες κυρώσεις, η υπηρεσία δύναται, κατά την απόλυτη αυτής κρίση
και χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση, να εκτελέσει την εργασία σε βάρος και για λογαριασμό του
αναδόχου με άλλο εργολάβο και με οποιονδήποτε τρόπο. Η επιπλέον διαφορά τιμής της
εργασίας  που  τυχόν  θα  προκύψει  βαρύνει  τον  ανάδοχο  του  έργου,  ο  οποίος  δεν
απαλλάσσεται και της ποινικής ρήτρας ή και οποιασδήποτε άλλης ευθύνης του, μέχρι της
αποκατάστασης της βλάβης.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση πριν από κάθε επέμβαση να μεταβεί από κοινού
με την επίβλεψη στον τόπο του έργου για την καταγραφή στο Ημερολόγιο του έργου των
εργασιών που θα εκτελέσει και των υλικών ενσωμάτωσης σε αυτό. Τα αναφερόμενα στο
ημερολόγιο θα υπογράφονται από τον ανάδοχο ή τον εκπρόσωπό του και τον Επιβλέποντα
ή τον βοηθό του και θα αποτελούν βασικό επιμετρητικό στοιχείο για το έργο. 

Άρθρο 4ο: Προκαταβολές-Απολογιστικές εργασίες
Στην παρούσα εργολαβία καμία προκαταβολή δεν θα δοθεί στον ανάδοχο.
Η εκτέλεση εργασιών και προμηθειών υλικών απολογιστικά θα γίνονται μόνο 

ύστερα από έγγραφο διαταγή της Υπηρεσίας, και σύμφωνα με το άρθρο 154 παρ. 10 του 
Ν.4412/16.

Άρθρο 5ο: Πιστοποίηση αξίας εκτελεσθεισών εργασιών -Αναθεώρηση 
Τα καθοριζόμενα από το άρθρο 151 του Ν.4412/16 επιμετρητικά στοιχεία, 

συγκεντρώνονται με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου και υποβάλλονται στην 
διευθύνουσα Υπηρεσία κάθε μήνα. Θα συντάσσονται σύμφωνα με υπόδειγμα που θα 
παράσχει η Υπηρεσία και θα περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τον αριθμό παροχής της 
εγκατάστασης στην οποία έγιναν εργασίες συντήρησης και τις αμπερομετρήσεις (ανά 
κύκλωμα και φάση) των φορτίων των κλάδων της.

Η αναθεώρηση των τιμών συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 
του Ν.4412/16 .

Ειδικά για τις εργασίες στις εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης:
Μετά από κάθε περιοδική συντήρηση, θα συντάσσεται από τον ανάδοχο ‘’Δελτίο 

Ελέγχου’’, το οποίο θα περιλαμβάνει τις εργασίες ελέγχου των σηματοδοτών σύμφωνα με 
την Τεχνική Περιγραφή και θα κοινοποιείται στην Υπηρεσία εντός 5 εργάσιμων ημερών 
από την διενέργεια επιθεώρησης/ελέγχου, ή σε περίπτωση ευρημάτων κρίσιμων για την 
ασφάλεια των εγκαταστάσεων ή της κυκλοφορίας, την επόμενη της  επιθεώρησης 
εργάσιμη ημέρα.



Μετά από κάθε επέμβαση, θα συντάσσεται από τον ανάδοχο ξεχωριστά σχετικό 
‘’Δελτίο Αναφοράς Βλάβης – Φθοράς’’, με τις απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες, το οποίο 
θα κοινοποιείται στην Υπηρεσία εντός 5 εργασίμων ημερών.

Υποδείγματα δελτίων θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης
Οι παραπάνω αναφορές θα μπορούν εναλλακτικά να υποβάλλονται στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία ψηφιακά και με διαδικασία η οποία θα συμφωνηθεί.
Κάθε ‘’Δελτίο Αναφοράς Βλάβης – Φθοράς’’, παραμένει «ανοικτό» (σε 

εκκρεμότητα) μέχρι τη μόνιμη - οριστική αποκατάσταση. 

Άρθρο 6ο: Μέτρα ασφαλείας και Διευκολύνσεις της κυκλοφορίας 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει (χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή) τη μελέτη 

εξασφάλισης κυκλοφορίας και μελέτες σήμανσης-ασφάλισης, όπου απαιτούνται, κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 29 αυτής της Ε.Σ.Υ.

Η μελέτη θα είναι σύμφωνη με τις παρακάτω διατάξεις, τους όρους των οποίων θα 
επικαλύπτει:

• τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει σήμερα
• τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς όπως εγκρίθηκε με τη 

ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 απόφαση Υφ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ 905Β’/20-05-2011)
• την Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός 

κατοικημένων περιοχών, όπως εγκρίθηκε με τη ΔΙΠΑΔ/οικ/502/1.7.03 (ΦΕΚ 946B’/9-07-
2003) Απόφαση Υφ.ΠΕΧΩΔΕ)

Μετά την έγκριση της Μελέτης Εξασφάλισης Κυκλοφορίας ο Ανάδοχος υποχρεούται
να εκτελέσει τις εργασίες, που προβλέπονται σ’ αυτή και στις αντίστοιχες έγγραφες 
εντολές της Υπηρεσίας πριν από την έναρξη της κατασκευής των κυρίως εργασιών.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών να 
προβαίνει στην τοποθέτηση και να φροντίζει για την συντήρηση και αντικατάσταση όλων 
των απαιτουμένων προσωρινών σημάτων, φανών, αντανακλαστικών πινακίδων και 
σημάτων κλπ σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ΚΟΚ όπως τροποποιήθηκαν με τον 
Ν.3542/07 (ΦΕΚ 50 Α) και την Τεχνική περιγραφή Σήμανσης εκτελούμενων Έργων 
ΔΙΠΑΔ/οικ/502 (ΦΕΚ 946 Β -09-07-2003) τις ΠΤΠ σήμανσης έργων εκτελούμενων εκτός 
ή εντός κατοικημένων περιοχών, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στην οδό, 
στις παρακαμπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την
διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, για την ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και των 
τροχοφόρων. Αυτός φέρει την ευθύνη ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα λόγω των 
έργων, μη εξαιρουμένων και αυτών που εκτελούνται απολογιστικά.

Επίσης υποχρεώνεται να απομακρύνει τα υλικά της προσωρινής σήμανσης μετά το 
τέλος των εργασιών και να αποκαταστήσει τις συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πλημμελή σήμανση υπόκειται σε ποινική 
ρήτρα που δεν ανακαλείται, ίση με 50 ευρώ για κάθε σήμα που δεν τοποθετείται στην 
θέση που επιβάλλεται ή τοποθετείται λαθεμένα.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν σημάνει έγκαιρα το έργο, σύμφωνα με τα 
παραπάνω η υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρμογή των κυρώσεων που ορίζονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις Περί Δημοσίων Έργων στις οποίες περιλαμβάνεται και η κύρωση 
της έκπτωσης του εργολάβου, μπορεί να εκτελέσει τη σήμανση σε βάρος και για 
λογαριασμό του αναδόχου ο οποίος δεν παύει και σ’ αυτή την περίπτωση να έχει ακέραια 
την ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από την αμέλειά του αυτή.

Η δαπάνη εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας σε βάρος του αναδόχου αφαιρείται 
από το λογαριασμό του.

Επίσης υποχρεούται, με δικά του έξοδα, να περιφράξει κάθε επικίνδυνη για την 
κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων θέση, και να επισημάνει αυτή με τοποθέτηση 
καταλλήλων πινακίδων, νυκτερινών σημάτων κλπ. Ορισμένες εργασίες εκσκαφής κλπ., 
λόγω της παρουσίας αγωγών κοινής ωφέλειας, ή λόγω άλλων εμποδίων οιασδήποτε 
φύσης, πρέπει να εκτελεστούν χειρωνακτικά και με προσοχή χωρίς να χρησιμοποιηθούν 
μηχανικά μέσα, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών σε δίκτυο. 
Ο.Κ.Ω ο ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη. Ο ανάδοχος είναι αστικά και ποινικά 
υπεύθυνος για οποιαδήποτε ατύχημα συμβεί είτε από λανθασμένη λειτουργία των 



εγκαταστάσεων είτε από εσφαλμένη επέμβαση στις εγκαταστάσεις του προσωπικού του 
αναδόχου.

Άρθρο 7ο: Δ/νση Έργων - Προσωπικό - Εργαλεία- Μηχανήματα
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και έμπειρο εργατικό και τεχνικό 

προσωπικό και τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά για την εμπρόθεσμη και σωστή εκτέλεση 
του έργου. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται να ενημερώσει την Υπηρεσία 
για τους εκ μέρους του επιβλέποντες την εκτέλεση της σύμβασης και τους τρόπους 
επικοινωνίας με φαξ, e-mail και κινητό τηλέφωνο. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής:
α) Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό (ΠΕ ή ΤΕ) 15ετούς τουλάχιστον 

εμπειρίας με αναπληρωτή αντίστοιχων προσόντων, υπεύθυνο για τη επιθεώρηση των 
εγκαταστάσεων οδικού φωτισμού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ, όπως 
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και την σύνταξη των αντίστοιχων αναφορών και 
δελτίων επιθεωρήσεων

β) Ηλεκτρονικό (ΠΕ ή ΤΕ) για την εκτέλεση εργασιών επιτήρησης και 
αποκατάστασης βλαβών του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του συστήματος τηλεματικής 
ΔΕΣΕnet.

γ) Δύο (2) συνεργεία για την εκτέλεση εργασιών τακτικής συντήρησης 
εγκαταστάσεων οδικού φωτισμού και τηλεματικής και ένα (1) συνεργείο για την εκτέλεση 
εργασιών τακτικής συντήρησης εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης. Κάθε συνεργείο
θα αποτελείται από τρεις (3) τουλάχιστον τεχνικούς και κατάλληλο καλαθοφόρο όχημα, 
των οποίων τα στοιχεία θα γνωστοποιούνται στην Υπηρεσία. Τα καλαθοφόρα οχήματα θα 
πρέπει να είναι αδειοδοτημένα για την εκτέλεση των ανάλογων εργασιών.

δ) Δύο (2) συνεργεία αποκατάστασης βλαβών διαθέσιμα από ώρα 08.00 έως 20.00 
καθημερινά τις εργάσιμες και μη εργάσιμες ημέρες. Σε περιπτώσεις εκτάκτων 
περιστατικών, η Υπηρεσία θα δικαιούται κατά την κρίση της να καλέσει και πέραν του 
ανωτέρω ωραρίου τον ανάδοχο σε άμεση αποκατάσταση της βλάβης.

ε) Πλήρη σειρά εργαλείων, οργάνων μετρήσεων και ανταλλακτικών και ειδικότερα 
όργανα εντοπισμού θέσης βραχυκυκλώματος ή διακοπής κυκλώματος σε υπόγειο 
καλωδιακό δίκτυο.

στ) Γερανοφόρο όχημα για την αντικατάσταση ιστών.
Εάν ο ανάδοχος δεν διαθέτει οχήματα από τα αναφερόμενα στις παραπάνω 

παραγράφους (α) και (στ) θα προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης ειδικό 
συμφωνητικό με οίκο, ο οποίος διαθέτει αντίστοιχα οχήματα, ώστε να τα έχει έγκαιρα και 
μόνιμα διαθέσιμα για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Άρθρο 8ο : Λειτουργία των εγκαταστάσεων
Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης από μέρους της Δ.Ε.Η λόγω ζημίας, ο 

ανάδοχος πρέπει να φροντίσει για την επανασύνδεση και υποχρεούται να συντάξει όλα τα 
απαραίτητα για το σκοπό αυτό σχέδια και να κάνει έγκαιρα όλες τις απαραίτητες ενέργειες,
ώστε να μην προκύψει καμία καθυστέρηση στην επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων, 
οφειλομένη σ’ αυτή την αιτία. 

Όλες οι δαπάνες για την επαναλειτουργία κ.λπ. βαρύνουν τον ανάδοχο και 
συμπεριλαμβάνονται στα γενικά έξοδα.

Άρθρο 9ο: Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την 

αποκατάσταση των ζημιών σε διάφορα στοιχεία του δικτύου, πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε 
τα εν λόγω στοιχεία να αποκαθίστανται και να επανέρχονται στη προ της ζημίας 
κατάστασή των. Σε κάθε περίπτωση δε θα ανταποκρίνονται στις εγκεκριμένες Ελληνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)

Άρθρο 10ο: Γενική ισχύς συμβατικού τιμολογίου
Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι γενικής ισχύος - ανεξάρτητα τις

μεγάλες ή όχι δυσκολίες που θα παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση των εργασιών (π.χ.



πυκνή κυκλοφορία σε κίνηση, αγωγοί οργανισμών κοινής ωφελείας μη δυνατότητα χρήση
μηχανικών μέσων κ.λπ.).

Άρθρο 11ο: Παράδοση αποξηλωθέντων υλικών
Τα υλικά των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης που αποξηλώνονται είτε 

αντικαθίστανται θα παραδίδονται στην Υπηρεσία. Για το σκοπό αυτό θα συντάσσεται 
πρωτόκολλο παράδοσης το οποίο θα υπογράφεται από τον ανάδοχο, καθώς και από την 
επίβλεψη αφού η τελευταία καταμετρήσει τα προς παράδοση υλικά και επιβεβαιώσει τις 
ποσότητες. 

Άρθρο 12ο: Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Έργου (Σ.Α.Υ.)
Μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 

οφείλει να υποβάλει για έγκριση στη διευθύνουσα υπηρεσία Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
του έργου (Σ.Α.Υ.) σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ.177 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
(Φ.Ε.Κ. 266 Β/14.3.2001). Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται 
να αναθεωρεί και να αναπροσαρμόζει το Σ.Α.Υ. σε συνάρτηση με την εξέλιξη των 
εργασιών.

Το περιεχόμενο του Σ.Α.Υ. πρέπει να είναι το εξής :
 Γενικά στοιχεία : είδος του έργου και χρήση αυτού, σύντομη περιγραφή του έργου, 

ακριβής διεύθυνση του έργου, στοιχεία του κύριου του έργου, στοιχεία του 
υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ.

 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας.
 Στοιχεία για την προσπέλαση στα εργοτάξια και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις 

εργασίας.
 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων μέσα και γύρω από το εργοτάξιο.
 Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την 

υγεία των εργαζομένων.
 Καθορισμός χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων.
 Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών.
 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α’ βοηθειών. 
 Μελέτες για κατασκευές, διατάξεις και εξοπλισμούς που απαιτούνται για εργασίες 

υψηλού κινδύνου και προκύπτουν από τις μελέτες (ειδικοί τύποι ικριωμάτων, 
διατάξεις πρόσδεσης για εργασία σε ύψος, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων ή 
επιχωμάτων κλπ.).

 Διαδικασίες για το χειρισμό θεμάτων ασφάλειας και υγείας για μελέτες που 
πραγματοποιούνται, αφού έχει αρχίσει η κατασκευή του έργου.

 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου σύμφωνα με 
το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

 Καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης 
επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης
επικινδυνότητας (π.χ. Χ = χαμηλή εκτίμηση κινδύνου, Μ = μέτρια εκτίμηση 
κινδύνου και Υ = υψηλή εκτίμηση κινδύνου) και σε περίπτωση ταυτόχρονης 
εκτέλεσης των φάσεων λήψη μέτρων για τους επιπλέον απορρέοντες κινδύνους. 

 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για επικίνδυνες εργασίες που δεν μπορούν να 
αποφευχθούν.

 Συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης για τον εναπομείναντα εργασιακό κίνδυνο και ειδικά 
μέτρα για εργασίες με ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.Δ. 
305/1996).

Κατά την εκτέλεση του έργου το Σ.Α.Υ. τηρείται στο εργοτάξιο με ευθύνη του 
αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η διευθύνουσα υπηρεσία 
υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή του Σ.Α.Υ.

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται η σύνταξη, αναθεώρηση, ενημέρωση και τήρηση
του  Σ.Α.Υ.  αφορούν  στην  οργάνωση  του  εργοταξίου  και  απαιτούνται  από  το  νόμο,
βαρύνουν  τον  ανάδοχο  και  θα  πρέπει  να  έχουν  συνυπολογιστεί  από  αυτόν  κατά  τη
διαμόρφωση της προσφοράς του. 



Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας Έργου (Φ.Α.Υ.)
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση

μαζί με το Σ.Α.Υ. και το Φάκελο Υγείας και Ασφάλειας (Φ.Α.Υ.). Επίσης ο συντονιστής 
ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να αναθεωρεί το Φ.Α.Υ. και ανάλογα με τις 
αναπροσαρμογές του Σ.Α.Υ. και σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών να το 
συμπληρώνει σταδιακά. Με την ολοκλήρωση του έργου ο συντονιστής ασφάλειας και 
υγείας του έργου συντάσσει και παραδίδει στον κύριο του έργου το τελικό Φ.Α.Υ. 
ενημερωμένο, ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό 
κατασκευάστηκε.

Το περιεχόμενο του Φ.Α.Υ. πρέπει να είναι το εξής :
 Γενικά στοιχεία : είδος του έργου και χρήση αυτού, ακριβής διεύθυνση του έργου, 

αριθμός αδείας, στοιχεία του κύριου του έργου, στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας
και υγείας που συντάσσει το Φ.Α.Υ.

 Στοιχεία από το μητρώο του έργου : τεχνική περιγραφή του έργου, παραδοχές 
μελέτης και σχέδια «ως κατεσκευάσθη».

 Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες σε όλη τη 
διάρκεια ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ.
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο 
εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα 
δίκτυα (ύδρευση, ηλεκτροδότηση, αέρια, ατμός κλπ.), στην πυρασφάλεια κλπ.

 Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης του έργου : περιλαμβάνει τον κανονισμό 
λειτουργίας του έργου, π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν στη χρήση του έργου
από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα 
διανεμηθούν στους χρήστες, ώστε κάθε ένας από αυτούς να γνωρίζει πως θα 
χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. Επίσης 
περιλαμβάνει οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης
του έργου, π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει 
στη συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες 
έκτακτου περιστατικού κλπ. Τέλος περιλαμβάνει οδηγίες συντήρησης του έργου, 
όπου περιέχονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου. 

Κατά την εκτέλεση του έργου το Φ.Α.Υ. τηρείται στο εργοτάξιο με ευθύνη του 
αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η διευθύνουσα υπηρεσία 
υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή του Φ.Α.Υ. Μετά την 
αποπεράτωση του έργου ο Φ.Α.Υ. συνοδεύει το έργο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και 
φυλάσσεται με ευθύνη του κυρίου του έργου.

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται η σύνταξη, αναθεώρηση, ενημέρωση και τήρηση
του  Φ.Α.Υ.  αφορούν  στην  οργάνωση  του  εργοταξίου  και  απαιτούνται  από  το  νόμο,
βαρύνουν  τον  ανάδοχο  και  θα  πρέπει  να  έχουν  συνυπολογιστεί  από  αυτόν  κατά  τη
διαμόρφωση της προσφοράς του. 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ            ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός με Α' β. Μηχανολόγος Μηχανικός με Α' β.

Εγκρίνεται σύμφωνα με την με αριθμό
πρωτ. Οικ. 92003(1396) / 10-02-2020

απόφασή μας



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Σ.Ε./Υ.Σ.Ε. Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Υ.Σ.Ε./Δ.Τ.Ε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α’ β Πολιτικός Μηχανικός με Α' β
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