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Άρθρο 1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 

Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά τους  όρους µε βάση τους 

οποίους θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο το παρόν έργο το οποίο  περιγράφεται στην Τεχνική 

Περιγραφή σε συνδυασµό µε τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων κατασκευής 

∆ηµοσίων Έργων (ΓΣΥ) που εγκρίθηκε µε την Α.67 Εγκύκλιο Απόφαση του Υπουργείου ∆ηµοσίων 

Έργων (αρ. πρωτ. ΓΓ∆/257/679/Φ4/11.3.1974), όπως αυτή ισχύει σε συνδυασµό µε τις διατάξεις περί 

εκτελέσεως ∆ηµοσίων Έργων που ισχύουν σήµερα και µε τα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη, τις τεχνικές 

προδιαγραφές που ισχύουν, τα διαγράµµατα, µελέτες, τυπικές διατοµές κλπ που θα χορηγηθούν από 

την Υπηρεσία καθώς και µε τις έγγραφες οδηγίες της. 

 

Η εκτέλεση του έργου αυτού γίνεται µε τις διατάξεις της Νοµοθεσίας περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων 

που ισχύει σήµερα, η κωδικοποίηση της οποίας σε ενιαίο κείµενο κυρώθηκε µε τον Ν. 4412 (ΦΕΚ 

147Α'/8.8.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε 

διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κλπ.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Οι διατάξεις αυτές συµπληρώνονται µε την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα υπόλοιπα τεύχη 

της µελέτης των όρων ∆ηµοπράτησης. 

Άρθρο 2ο 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 

 

Για το έργο αυτό (την µελέτη και την κατασκευή του) ισχύουν οι παρακάτω κανονισµοί: 
• Ο Ελληνικός Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ.-2016) ΦΕΚ 1561 Τεύχος Β’ 2-7-

2016. 
• Η µε αρ.πρωτ. ∆ΝΣγ/72602 /ΦΝ 429/2016 (ΦΕΚ 4007/Β/14-12-2016) Απόφαση του Υπουργού 

Υποδοµών και Μεταφορών, σύµφωνα µε την οποία τροποποιείται η µε αριθ. πρωτ. 
Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 Απόφαση (ΦΕΚ 1561 Β΄/2-6-2016), µε την οποία εγκρίθηκε ο 
Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016 (ΚΤΣ-2016) 

Ο Ελληνικός Κανονισµός οπλισµένου σκυροδέµατος (Ε.Κ.Ω.Σ 2000) όπως ισχύει σήµερα. 

Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ) του 2000, όπως έχει τροποποιηθεί µε την απόφαση 

∆17α /115/9/ΦΝ275 (ΦΕΚ 1154Β /12.8.2003 ) του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. 

Ο νέος Κανονισµός τεχνολογίας χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος (ΚΤΧ2008) - ΦΕΚ 1416Β/17-07-08  

και ΦΕΚ 2113Β / 13-10-08 
• Το ΦΕΚ 1457Β’/5.6.2014 µε τα προσαρτώµενα Παραρτήµατα 1 και 2 (Ευρωκώδικες και Εθνικά 

Προσαρτήµατα Ευρωκωδίκων) που αφορούν στον 104 σχεδιασµό και στην µελέτη νέων 
φερουσών κατασκευών, καθώς και στην αποτίµηση και στον ανασχεδιασµό υφισταµένων 
φερουσών κατασκευών. 

Σε περίπτωση που σιωπούν οι Ελληνικοί Κανονισµοί εφαρµόζονται οι Γερµανικοί Κανονισµοί και 

Προδιαγραφές  
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Άρθρο 3ο 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 

Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα 

αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχόµενων σ' αυτά όρων, η σειρά 

ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

το συµφωνητικό, 

η ∆ιακήρυξη, 

η Οικονοµική Προσφορά, 

το Τιµολόγιο Μελέτης, 

η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), 

η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα Παραρτήµατά της (Τ.Σ.Υ.), 

η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.),  

ο Προϋπολογισµός Μελέτης, 

οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριµένες 

τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από 

τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του 

έργου,  

το  Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία,, 

τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια ΦΕΚ Β 1746 /19.05.2017 η Υ.Α. ∆ΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/4.5.2017 

του Υπουργού Υποδοµών & Μεταφορών «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για 

δηµόσιες συµβάσεις έργων», 

οι Ευρωκώδικες, 

οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) που εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 

∆ΙΠΑ∆/οικ/273/17.7.2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας – 

Υποδοµών – Μεταφορών – ∆ικτύων (ΦΕΚ 2221Β’/30.7.2012), 

οι Π.Τ.Π του Υπ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε, εφόσον δεν αντίκεινται στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές Ε.ΤΕ.Π., 

Οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ και ISO. 

Άρθρο 4ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της 

αξίας της σύµβασης του έργου χωρίς Φ.Π.Α. σύµφωνα µε την παρ. 1β του άρθρου 72 του 

Ν.4412/2016.   

 

Οι ανωτέρω εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέχονται κατά εφαρµογή της παρ. 3 άρθρο 72 του 

Ν.4412/2016, από πιστωτικά ιδρύµατα που προσδιορίζονται στην παραπάνω παράγραφο. Σε 

περίπτωση αµφιβολιών για την εγκυρότητα του πιστωτικού ιδρύµατος που εξέδωσε την εγγυητική 

επιστολή αποφαίνεται γραπτά η Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ 

όλων των µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 140 παρ. 1 του Ν.4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές 

εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα ανεξαρτήτως του 

ύψους των. Προϋπόθεση για την υπογραφή της Σύµβασης είναι η παροχή από τον Ανάδοχο 

εγγύησης καλής εκτέλεσης, που παρέχεται µε εγγυητικές επιστολές «καλής εκτέλεσης». Για τυχόν 

συµπληρωµατικές συµβάσεις που υπογράφονται στα πλαίσια της αρχικής σύµβασης, ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την υπογραφή, συµπληρωµατική εγγύηση, το ποσοστό της 
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οποίας υπολογίζεται στο ποσό της συµπληρωµατικής σύµβασης και ισούται µε το ποσοστό της 

αρχικής σύµβασης. Kατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/16.  

Επισηµαίνεται ότι οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, πέραν των προβλεποµένων διατάξεων, καλύπτουν 

και την αδυναµία του Αναδόχου για πληρωµή των υποχρεώσεων του σε ότι αφορά τα ασφαλιστήρια 

συµβόλαια καθώς και την περίπτωση αρνητικού τελικού λογαριασµού. 

Άρθρο 5ο 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

5.1  Η συνολική διάρκεια του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις  (24 µήνες) από την ηµέρα που θα 

υπογραφεί η σύµβαση του έργου. 

 

5.2  Η έναρξη  των εργασιών από µέρους του Αναδόχου θα γίνει µε τη υπογραφή της σύµβασης. 

 

5.3 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 καµιά πρόσθετη αποζηµίωση 

λόγω της παράτασης αυτής, µε µόνη και αποκλειστική εξαίρεση τη νόµιµη αναθεώρηση στις 

περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

 

5.4 Παράταση της προθεσµίας που καθορίζεται σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν αναγνωρίζεται στον 

Ανάδοχο, εάν ισχυριστεί άγνοια των τοπικών συνθηκών της περιοχής που εκτελείται το έργο, 

άγνοια του χρόνου εκµετάλλευσης των πηγών λήψης των υλικών για τα τεχνικά έργα, την 

οδοστρωσία, τα ασφαλτικά γενικά (λατοµεία κλπ.) ή των δανείων υλικών για επιχώµατα 

(χειµάρρων, ορυχείων κλπ.), άγνοια σύγχρονης εκµετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών που 

θα χρησιµοποιηθούν για την οδό και από άλλες τυχόν εργολαβίες, που θα βρίσκονται εν 

ενεργεία µέσα ή κοντά στις πηγές που υπάρχουν.  

(Ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί είναι υποχρεωµένος χωρίς δαπάνη του ∆ηµοσίου να προβεί 

στην δηµιουργία νέων κατάλληλων θέσεων και στην κατασκευή και νέων οδών προσπέλασης). 

 

5.5  Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την υποβολή της Προσφοράς του, να έχει συνεκτιµήσει τους 

χρόνους που απαιτούνται :  

• για τις διατυπώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων, που τυχόν θα εισάγει 

από το εξωτερικό. 

• για τις µελέτες που θα εκπονήσει και τις εγκρίσεις τους καθώς και τις διατυπώσεις έκδοσης 

των κάθε φύσεως αδειών και ιδίως των αδειών για χρήση δανειοθαλάµων, λατοµείων, χρήση 

χώρων τελικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, κλπ σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς 

Όρους. 

Επίσης δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο παράταση της ορισθείσης προθεσµίας, εάν ισχυρισθεί 

άγνοια της κατάστασης των οδών προσπέλασης των πηγών που θα χρησιµοποιηθούν και των 

συνθηκών για διάνοιξη νέων, άγνοια των κλιµατολογικών συνθηκών που επικρατούν ή άγνοια 

της δυνατότητας να βρει εργάτες, µηχανήµατα κλπ. 

 

5.6 Παράταση της συµβατικής προθεσµίας δίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ.8 του άρθρου 

147 του Ν.4412/2016. 
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Όλες οι προθεσµίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύµβαση, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Εκτός από την συνολική προθεσµία ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρήσει τις παρακάτω 

τµηµατικές προθεσµίες (αποκλειστικές ή ενδεικτικές) σύµφωνα µε τo άρθρο 147 του Ν.4412/16 .  

 

 5.7.1. Αποκλειστικές προθεσµίες (παρ.4α του άρθρου 147 του Ν.4412/16) 

• 1η Αποκλειστική τµηµατική προθεσµία  

 Εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλλει οργανόγραµµα, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη 

στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη 

για την εκτέλεση του έργου (άρθρα 145 και 147 του ν.4412/2016)  

• 2η Αποκλειστική τµηµατική προθεσµία 

Εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλλει το τεύχος µε το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και το Φ.Α.Υ., σύµφωνα µε το άρθρο 33 

της παρούσας ΕΣΥ. 

• 3η Αποκλειστική τµηµατική προθεσµία 

Εντός εξήντα (60) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, 

είτε έχει πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, να 

συντάξει Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου και να το υποβάλλει σε τρία αντίτυπα τουλάχιστον, στην 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

• 4η Αποκλειστική τµηµατική προθεσµία  

Εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλλει Φάκελο Στοιχείων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Σ.∆.Α.) για τη διαχείριση των υλικών. 
• 5η Αποκλειστική τµηµατική προθεσµία  

Εντός εξήντα ηµερών (60) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να έχει ολοκληρώσει και να έχει υποβάλει προς έγκριση από την Υπηρεσία τους τύπους των 

στηθαίων ασφαλείας (συµπεριλαµβανοµένων των συναρµογών & των απολήξεών τους καθώς και 

της διόδου εκτάκτων αναγκών στην κεντρική νησίδα του αυτ/µου) και των Συστηµάτων 

Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.) που θα ενσωµατωθούν στο Έργο, 

συνοδευόµενοι µε τις απαιτούµενες πιστοποιήσεις (σήµανση CE) και λοιπά έγγραφα σύµφωνα µε 

το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 και τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ. 
• 6η Αποκλειστική τµηµατική προθεσµία  

Εντός εξήντα ηµερών (60) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει τις επείγουσες εργασίες που θα υποδειχθούν από την 

Υπηρεσία.  

 

 

Άρθρο 6ο 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

6.1 Οι ποινικές αυτές ρήτρες είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται για 

παραλείψεις ενεργειών του αναδόχου στους λοιπούς όρους των Τευχών ∆ηµοπράτησης 

Στην περίπτωση που γίνει υπέρβαση της συνολικής  συµβατικής προθεσµίας ή των τυχόν τµηµατικών 

προθεσµιών κατασκευής του έργου επιβάλλονται στον Ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές 

κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν.4412/2016 ήτοι για κάθε µέρα υπαίτιας από µέρους 

της υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας ορίζεται ποινική ρήτρα  δέκα πέντε τοις εκατό (15%)  

της  µέσης ηµερησίας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις 
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εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις 

επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας η 

ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι  τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερησίας αξίας του 

έργου. 

 

Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης, µαζί µε το 

ποσό των τυχόν συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο 

Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσµία του έργου. 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 Φ.Π.Α. 

 

Στην περίπτωση υπέρβασης των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών επιβάλλεται στον Ανάδοχο 

ποινική ρήτρα  ανά ηµέρα υπαίτιας υπέρβασης ίση µε το 1/10000 του συνολικού ποσού της 

σύµβασης για αριθµό ηµερών ίσο µε το τριάντα τοις εκατό (30%) της κάθε µιας προβλεπόµενης 

στη σύµβαση ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας. 

 

Στην περίπτωση υπέρβασης των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών επιβάλλεται στον ανάδοχο 

ποινική ρήτρα ίσης µε το 1/10000 του συνολικού ποσού της σύµβασης για αριθµό ηµερών ίσο µε 

το τριάντα τοις εκατό (30%) της κάθε µιας αποκλειστικής τµηµατικής προθεσµίας. 

 

Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τµηµατικών 

προθεσµιών δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3 %) του συνολικού ποσού 

της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α  

Άρθρο 7ο 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

7.1  Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήµερος της 

φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, 

κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής 

απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, 

την ύπαρξη εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, οδών, του τυχόν 

υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, τους φόρτους της υπάρχουσας 

κυκλοφορίας, το ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, την διαµόρφωση και κατάσταση του 

εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που µπορούν να συναντηθούν πάνω και 

κάτω από το έδαφος κλπ. 

 

7.2 Επίσης µε την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήµερος 

για το είδος και τα µέσα ευκολίας πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των 

εργασιών και για οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, µπορούν να 

επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της 

σύµβασης.  

• Τα τυχόν διατιθέµενα στοιχεία και πληροφορίες από ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και 

Οργανισµούς (π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ), Τοπικές Αρχές κλπ. 

• Τους τρόπους προσπέλασης και τα προβλήµατα εξασφάλισης της κυκλοφορίας 

• Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων µε τον σκοπό να καταστούν πλήρως ενήµεροι 

των συνθηκών εκτέλεσης της Σύµβασης. Επίσης να εκτιµήσουν µε επάρκεια τους 
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επιχειρηµατικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την 

διαµόρφωση της Προσφοράς τους. Τις ιδιαιτερότητες των κατασκευών λόγω των 

αρχαιολογικών ανασκαφών και των ειδικών απαιτήσεων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 

• Τις εκτελεσθείσες απαλλοτριώσεις και εκείνες που παραµένουν ακόµα ανεκτέλεστες. 

• Τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη περιοχή και τις συνθήκες του έργου. 

Τα δεδοµένα για τη διαχείριση των απόβλητων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων. 

 

7.3 Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει µε σκοπό να συµµορφωθεί, τα εγκεκριµένα 

διαγράµµατα της µελέτης καθώς και τα συµβατικά στοιχεία του έργου, τα οποία περιλαµβάνονται 

στον φάκελο της µελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν την βάση της σύµβασης. 

 

7.4 Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους 

όρους της σύµβασης δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του 

προς την σύµβαση. 

 

7.5 Επισηµαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα 

εκτελούνται στην περιοχή του έργου από τον εργοδότη ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες, ώστε 

να τις πάρει ο Ανάδοχος υπόψη κατά την µόρφωση της προσφοράς του. 

 

7.6 Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι οι εργασίες θα γίνονται µε ταυτόχρονη κυκλοφορία στο υφιστάµενο 

οδικό δίκτυο µε όλες τις δυσχέρειες, που θα προκύψουν από την αιτία αυτή, τις οποίες ο 

Ανάδοχος πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του κατά την µόρφωση της προσφοράς του. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει, µετά την υπογραφή της Σύµβασης να επαληθεύσει όλα τα στην διάθεσή του 

στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν συµπληρωµατικές έρευνες κλπ., προκειµένου να οριστικοποιηθούν 

τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων. Η επαλήθευση των διατιθεµένων στοιχείων µε επί τόπου 

µετρήσεις ή έρευνες, συµπεριλαµβανοµένων των γεωτρήσεων, υπάγεται στην κατηγορία των "ειδικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου", για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 8ο 
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι συνθήκες και οι απατήσεις συντήρησης των στοιχείων 

σήµανσης και ασφάλειας της οδού εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες (ατυχήµατα, εκούσιες 

φθορές, κλπ.) δεν απαιτείται η υποβολή χρονοδιαγράµµατος. Οι εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν 

εντολής της Υπηρεσίας.  

 

Άρθρο 9ο 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

9.1 Το έργο χρηµατοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράµµατος Επενδυτικών ∆απανών της 

µε το ποσό των  1.800.000,00 Ευρώ (€), µε κωδικό 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ20 και υπόκειται στις 

κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.  

 

9.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει τις κρατήσεις που προβλέπονται από τον 

προϋπολογισµό των ∆ηµοσίων Επενδύσεων και να προσκοµίζει τις αντίστοιχες κανονικές 
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αποδείξεις πριν από την πληρωµή κάθε λογαριασµού καθώς και κάθε άλλη νόµιµη κράτηση 

για το ∆ηµόσιο ή για τρίτους (τελών πάσης φύσεως µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στο 

έργο, 0,6%. υπέρ του ΤΣΜΕ∆Ε κλπ). 

∆ιευκρινίζεται ότι δεν απαλλάσσονται από φόρους και δασµούς τα καύσιµα και λιπαντικά, 

που χρησιµοποιούνται από τους ιδιώτες εργολάβους για την εκτέλεση έργων ∆ηµ. 

Επενδύσεων. 

 

9.3 Τον Ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι κρατήσεις για λογαριασµό τρίτων που αφορούν ασφάλιση 

του προσωπικού στο ΙΚΑ κλπ. 

 

9.4     Ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του έργου. 

 

9.5     Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. 

Επίσης δεν απαλλάσσεται από τους κάθε είδους φόρους και δασµούς επί των εισαγοµένων 

από το εξωτερικό υλικών, εφοδίων κλπ έστω και αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική 

διατύπωση στην ΣΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας. 

 

9.6 Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος της Εργοληπτικής Επιχείρησης είναι 18%. 

Άρθρο 10ο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωµένες και περιλαµβάνουν 

τις παρακάτω δαπάνες : 

 

α. Τις δαπάνες που περιγράφονται στα ενιαία  τιµολόγια εργασιών δηµοπράτησης δηµοσίων 

έργων Οδοποιίας , Υδραυλικών, Λιµενικών και πρασίνου (ΦΕΚ Β 1746 /19.05.2017 η Υ.Α. 

∆ΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/4.5.2017 του Υπουργού Υποδοµών & Μεταφορών) 

 

β. Τις δαπάνες για προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά όλων των κάθε φύσης υλικών, που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, από τους τόπους ή θέσεις προµήθειας ή 

παραγωγής µέχρι να ενσωµατωθούν στο έργο εκτός αν ορίζεται διαφορετικά και ρητά στο κάθε 

αντίστοιχο άρθρο του Τιµολογίου. 

 

γ. Τις δαπάνες για την εκτέλεση µε τα χέρια από τους εργατοτεχνίτες κάποιων εργασιών ή ενός 

µέρους από αυτές στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη ή δεν προσφέρεται η εκτέλεσή τους µε 

µηχανήµατα ή σε περίπτωση που η χειρωνακτική εκτέλεση κρίνεται απαραίτητη για καλύτερη 

εργασία. 

 

δ. Τις δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για λήψη και υποβολή σε έντυπη και ψηφιακή µορφή 

στοιχείων, καταµέτρηση υλικών κλπ διάταξη και εκτύπωση σε τέσσερα (4) αντίτυπα των τευχών 

των επιµετρητικών στοιχείων. 

 

ε. Τις δαπάνες για καθαρισµό του χώρου του εργοταξίου αφού τελειώσει η εκτέλεση του έργου. 
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στ. Τις ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αναλύονται στο επόµενο άρθρο και που 

τυχόν δεν εµπεριέχονται στους γενικούς όρους του εγκεκριµένου Περιγραφικού Τιµολογίου που 

προαναφέραµε ή τροποποιούν αυτούς ή τους συµπληρώνουν. 

 

Άρθρο 11ο 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

Στις τιµές µονάδος του Τιµολογίου και στα γενικά έξοδα του Αναδόχου συµπεριλαµβάνονται και οι 

παρακάτω Ειδικές ∆απάνες που τον βαρύνουν αποκλειστικά. 

 

11.1 Αποζηµιώσεις ιδιοκτητών, εκµισθωτών ή µισθωτών: 

 

α. Των περιοχών, από όπου θα πάρει δάνεια υλικά για χωµατισµούς ή θα αποθέσει και     

    µορφώσει τα διάφορα προϊόντα εκσκαφών ή θα αποθηκεύσει υλικά γενικά. 

 

β. Των θέσεων που θα εγκαταστήσει µηχανήµατα και εργοτάξια γενικά. 

 

γ.  Των προσπελάσεων προς τα εργοτάξια και τις θέσεις λήψης και αποθήκευσης των    

    διαφόρων υλικών. 

 

11.2 Οι δαπάνες αποζηµίωσης των οποιονδήποτε πηγών υλικών από λατοµεία κλπ που θα 

χρησιµοποιηθούν µε έγκριση της Υπηρεσίας και των οδών προσπέλασης σε αυτά που 

ανήκουν σε οποιοδήποτε φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου. 

 

Επίσης το ∆ηµόσιο δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για πρόσθετη αποζηµίωση του 

Αναδόχου για τυχόν δυσχέρειες που θα προκύψουν για εξεύρεση και εκµετάλλευση των 

λατοµείων και των λοιπών πηγών είτε γιατί θα υπάρξει ανάγκη δηµιουργίας εγκαταστάσεων 

για θραύση και αποθήκευση των υλικών µακριά από την πηγή είτε γιατί θα εµφανιστούν 

δυσχέρειες στις µεταφορές από οποιαδήποτε αιτία. 

 

11.3  ∆απάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών που απαιτούνται για προσπέλαση  προς τις 

πηγές υλικών. 

 

 Όσον αφορά τις οδούς, που ήδη λειτουργούν, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν 

µπορεί να κυκλοφορήσει όχηµα µε µεγαλύτερο βάρος από εκείνο µε το οποίο έχει υπολογισθεί 

η αντοχή του οδοστρώµατος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. 

 

Οπωσδήποτε εφόσον χρησιµοποιήσει τέτοιες οδούς (µε τους παραπάνω περιορισµούς) είναι 

υποχρεωµένος να συντηρεί και τις οδούς αυτές, όπως αναφέρεται παραπάνω, σε όλη τη 

διάρκεια της σύµβασης, χωρίς αποζηµίωση από το ∆ηµόσιο. 

 

∆ιευκρινίζεται εδώ ότι η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµιά δέσµευση να εξασφαλίσει στον 

Ανάδοχο καµιά διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόµενης µε οδούς προσπέλασης 

ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που µπορεί να προκύψουν από την έλλειψή τους ο δε 

Ανάδοχος, σε περίπτωση έλλειψής τους, είναι υποχρεωµένος να προσαρµόσει την τεχνολογία, 

τα µέσα, το πρόγραµµα κ.λπ. στις δεδοµένες τοπικές συνθήκες προκειµένου να εκτελεσθεί η 



ΕΣΥ/ ΕΡΓΟ: ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021-2022 

11 

 

εργασία ανεξάρτητα από τις τυχόν επιπλέον δαπάνες, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα του 

αναγνωρίσει καµιά αποζηµίωση. 

 

Επίσης οι τυχόν δαπάνες (για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα του αναγνωρίσει καµιά 

αποζηµίωση) µίσθωσης χώρου, ή αγοράς των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την 

κατασκευή αυτών των εργοταξιακών οδών και οδών που απαιτούνται για προσπέλαση προς 

τους χώρους απόθεσης και προς τις πηγές υλικών, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης του 

τοπίου των οδών αυτών µετά την κατασκευή του έργου. 

 

Από όλα αυτά εννοείται, ότι σε κάθε περίπτωση, κατά την εκτέλεση του έργου και την 

παραγωγή και µεταφορά υλικών, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή 

ατύχηµα. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή 

αποζηµιώσεων, για όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

11.4  Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις, που πιθανόν να προκύψουν, κατά το στάδιο εκτέλεσης 

των εργασιών, από την ανάγκη να γίνεται ταυτόχρονα εκµετάλλευση κάποιων πηγών των 

υλικών και από άλλη προγενέστερη ή µεταγενέστερη εργολαβία και από την ανάγκη να 

δηµιουργηθούν και αποκαλυφθούν για το λόγο αυτό και νέες πηγές υλικών απαραίτητες για την 

εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου µε τις επιβαρύνσεις που συνοδεύουν αυτές τις εργασίες και 

αναφέρονται στην παράγραφο του άρθρου αυτού. 

 

11.5 Το προσωπικό του Αναδόχου που θα ασχολείται µε τις εργαστηριακές εξετάσεις κλπ. πρέπει 

να είναι, όπως και για τις υπόλοιπες εργασίες, κατάλληλο και ενδεδειγµένο για αυτές, και να 

προκύπτει από πιστοποίηση αρµοδίας αρχής ότι είναι σε θέση να καλύπτει τέτοιου είδους 

εργασίες) 

 

11.6     Οι δαπάνες προσωρινής σήµανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου. 

 

11.7 Οι δαπάνες για την δοκιµαστική φόρτιση µη λειτουργικών πασσάλων θα πληρώνονται 

ιδιαίτερα στον Ανάδοχο κατά τις ισχύουσες διατάξεις εφόσον διαταχθεί από την Υπηρεσία 

εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά στο Περιγραφικό Τιµολόγιο . 

 

11.8 ∆απάνες έρευνας για διαπίστωση ανάγκης εκτέλεσης εξυγιαντικών κλπ έργων και για 

καθορισµό του είδους και της έκτασης αυτών. 

 

11.9 ∆απάνες για  µελέτη της καταλληλότητας των εδαφών που προορίζονται για επιχώµατα και 

προέρχονται είτε από ορύγµατα είτε είναι δάνεια υλικά. 

 

11.10 ∆απάνες για τις προκαταρκτικές εργασίες διαγράµµισης του έργου, ήτοι χάραξη και στίξη 

διαγράµµισης, σύµφωνα µε την τυπική διατοµή και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 

11.11  Η µετά το πέρας της κατασκευής των έργων εκκένωση χρησιµοποιηθέντων χώρων από τα 

εναποτιθέµενα σε αυτούς υλικά και µηχανήµατα ως και η αποξήλωση των προσωρινών 

εγκαταστάσεων, θα γίνεται µε δαπάνες του Αναδόχου ο οποίος και θα υπέχει µονοµερώς κάθε 

ποινική και αστική ευθύνη για αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 
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11.12  Η σύνταξη των τυχόν αναγκαίων πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού 

(όπου αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη), οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα στους 

υπευθύνους επίβλεψης για τον έλεγχο και ενδεχόµενα τη διόρθωσή τους . 

 

11.13  Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση της 

Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δηµοσίευση σχετικά µε το έργο, ή κάποιο τµήµα του 

έργου, όπως και να επιτρέπει την είσοδο στο έργο αναρµόδιων προσώπων που δεν είναι 

εφοδιασµένα µε έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας 

 

Άρθρο 12ο 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

12.1 Τα στοιχεία που καθορίζονται από το άρθρο 152 του Ν 4412/16, συντάσσονται µε µέριµνα και 

ευθύνη του Αναδόχου και υποβάλλονται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κάθε µήνα. Κάθε 

λογαριασµός συντάσσεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παραπάνω άρθρο και 

επισυνάπτονται οι βεβαιώσεις προόδου, τα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά που αφορούν τους 

ποιοτικούς ελέγχους, το Τιµολόγιο του Αναδόχου καθώς και τα δικαιολογητικά των κρατήσεων 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, της φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενηµερότητας κλπ., που απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ., του Ν.4412/2016 

και σύµφωνα µε την υπόλοιπη κείµενη Νοµοθεσία. Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής 

ποινικής ρήτρας, προστίµων κλπ [κατά τους όρους αυτής της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών όρων 

δηµοπράτησης (ΤΣΥ κλπ.)] αυτές θα αποµειώνουν το πιστοποιούµενο ποσό. 

 

12.3 Κάθε λογαριασµός για τον προσδιορισµό της αναθεώρησης θα συνοδεύεται από πίνακα 

κατανοµής εργασιών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 153 του Ν.4412/16. 

 

12.4 Για την αναθεώρηση τιµών εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν την ηµέρα της 

∆ηµοπρασίας. 

 

12.5 Κατά την υποβολή των εκάστοτε λογαριασµών πληρωµής θα προσκοµίζονται πλην των 

άλλων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις και τα παραστατικά 

στοιχεία πληρωµής των τελών των πάσης φύσεως µηχανηµάτων (ιδιόκτητων ή όχι) και 

ασφαλιστική ενηµερότητα εν ισχύει για τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο της επιχείρησης. 

 

Πριν από κάθε προώθηση λογαριασµού για πληρωµή από τον υπόλογο του έργου θα 

προσκοµίζονται από τον Ανάδοχο, πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά, και τα παραστατικά 

καταβολής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας από τα οποία θα φαίνεται ότι κατατέθηκε στον 

τηρούµενο εκεί σχετικό λογαριασµό η κράτηση 0,06% υπέρ της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων, για τις συµβάσεις που υπάγονται στο ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) και 

συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του, δηλαδή µετά τις 15/9/2011. 

 

Κάθε λογαριασµός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία εκτυπωµένος σε χαρτί και 

ως αρχείο σε ηλεκτρονική επεξεργάσιµη µορφή ( σε µορφή που θα συµφωνηθεί µε την 

Υπηρεσία). Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι ανηγµένη στην προσφορά του. 
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Άρθρο 13ο 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ - ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος κατά την σύνταξη του οργανογράµµατος του εργοταξίου που προβλέπεται από το άρθρο 

145 του Ν.4412/2016 να λάβει υπόψη του και τα παρακάτω: 

 

13.1 Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του, 

κάτοικο Πολυγύρου  εξουσιοδοτηµένο για την παραλαβή των κοινοποιουµένων εγγράφων σε 

αυτόν, µαζί µε έγγραφη αποδοχή του διοριζοµένου αντικλήτου, τη διεύθυνση των κεντρικών 

γραφείων του καθώς και το εντεταλµένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά . 

 

13.2 Είναι υποχρεωµένος να βρει και να διαθέσει όλα τα απαιτούµενα µηχανήµατα,  όργανα,  

εργαλεία, µεταφορικά µέσα, εγκαταστάσεις και προσωπικό που προβλέπονται στο οργανόγραµµα 

του έργου για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου. Μεταξύ αυτών προβλέπεται 1) ένα (1) 

εκσκαπτικό µηχάνηµα κατάλληλο για την τοποθέτηση των στοιχείων βύθισης των 

στηθαίων ασφαλείας και 2) δύο (2) κινητές µονάδες (τρέιλερ) σήµανσης µε αναλάµποντες 

φανούς, φωτιζόµενα βέλη και ζέµπρα.  Είναι υποχρεωµένος να διαθέτει, εκτός από τα ανωτέρω 

και το ειδικευµένο προσωπικό που απαιτείται για την εµπρόθεσµη κατασκευή του υπόψη έργου. 
 

13.3    Αν παρ' όλα αυτά και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας δεν κριθούν επαρκή τα µηχανικά 

κλπ µέσα που προσκοµίσθηκαν στο έργο για εµπρόθεσµη περαίωση των εργασιών, τότε ο 

Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε δεκαήµερη προθεσµία από την γραπτή εντολή της 

Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επιτόπου υπάρχοντα εξοπλισµό του κλπ σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας, τροποποιώντας ενδεχοµένως το υποβληθέν από αυτόν 

οργανόγραµµα εργοταξίου, που προβλέπεται από το άρθρο 8 της παρούσας και του άρθρου 

145 του Ν.4412/2016. 

 

13.4 Ειδικότερα για τον κύριο µηχανικό εξοπλισµό κατασκευής του έργου ορίζεται ότι αυτός θα 

πρέπει να γίνει αποδεκτός από την Υπηρεσία πριν από την προσκόµισή του στο έργο για 

έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του έργου. Για τον παραπάνω λόγο ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί προηγούµενα στην Υπηρεσία τον τύπο του µηχανήµατος 

µε τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής και απόδοσης, που θα είναι σύµφωνα µε 

τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης και τις παραδοχές που υποστηρίχθηκαν σε πιθανή 

αιτιολόγηση της προσφοράς. Εφιστάται η προσοχή στην τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων 

ως προς τις εκποµπές θορύβου κατά τη χρήση τύπων µηχανηµάτων, ιδίως πλησίον οικισµών 

ή ευαίσθητων οικολογικά περιοχών 

 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, έστω και αν η 

Υπηρεσία δεν έκανε χρήση του παρόντος άρθρου. 

 

13.5 Για την διεύθυνση του έργου στον τόπο κατασκευής του , είναι υποχρεωµένος να τοποθετήσει, 

ως εκπρόσωπό του, διπλωµατούχο της απαιτούµενης για το έργο ειδικότητας µηχανικό 

αναγνωρισµένης σχολής ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ο οποίος θα διευθύνει το έργο. Ο ανωτέρω 

µηχανικός πρέπει να έχει την σχετική πείρα για την κατασκευή του στην επικεφαλίδα 

αναγραφόµενου έργου και κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 139 του 

Ν.4412/2016 . Πρέπει να είναι συνέχεια στην διάθεση της επίβλεψης, όλες τις ηµέρες και ώρες 
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εκτέλεσης των εργασιών. Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόµενου Μηχανικού, ο 

Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία, πριν από την υπογραφή της Σύµβασης, όλες τις 

πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και 

την πείρα του. Η Υπηρεσία δικαιούται να µην αποδεχθεί τον ανωτέρω µηχανικό εάν δεν έχει τις 

σχετικές προϋποθέσεις. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι αλλοδαπός στο προσωπικό θα περιλαµβάνεται και 

διερµηνέας. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιασθεί µε σχετική άδεια 

παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα. Η Υπηρεσία µπορεί να βοηθήσει τον Ανάδοχο στις 

σχετικές διατυπώσεις, αν αυτός το ζητήσει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι όπως αναφέρονται 

αναλυτικότερα στους ειδικούς όρους της ΕΣΥ. 

 

Άρθρο 14ο 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 

Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εορτές 

σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόµους του Κράτους. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας 

εργασίας ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση. Κατά την εκτέλεση της 

ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους 

νόµους και κανονισµούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία κατά την κρίση 

της Υπηρεσίας η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καµιά ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

 

Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον 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. 

 

Αν ο Ανάδοχος δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα 

αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης του Έργου. 

 

Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε δαπάνη του 

πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του κοινού, καθώς και 

κατάλληλα µέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε 

άποψη αποδοτικότητα εκτέλεσης των έργων. 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία, για ηχορύπανση και ώρες 

κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης του Έργου. Κατά τις ώρες κοινής 

ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την 

περιοχή και θα πρέπει να λαµβάνονται τέτοια µέτρα, ώστε να αποφεύγεται η ηχορύπανση. 

 

14.1 Τήρηση νόµων κλπ. διατάξεων. 

 

 14.1.1 Με την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη συµβατική 

υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του Ελληνικού δικαίου, ανεξάρτητα από το 

όργανο προέλευσής τους ή την τυπική ισχύ τους. Κατά συνέπεια, η συµβατική του υποχρέωση 
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καλύπτει το σύνολο των ουσιαστικών και τυπικών νόµων, καθώς και τη διεθνή και κοινοτική 

νοµοθεσία, που έχει καταστεί Ελληνικό δίκαιο. 

Η κατά την προηγούµενη παράγραφο συµβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους 

κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συµβατικών του 

υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές. 

14.1.2 Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη συµβατική υποχρέωση να τηρεί τους 

κανόνες δικαίου της εσωτερικής νοµοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν 

πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή 

παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε 

συνάφεια µε αυτές. 

14.1.3 Οι παραπάνω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου 

της διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρµογή και της οποίας ο 

µηχανισµός κινείται αυτόµατα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο 

και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του. 

14.1.4 Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόµους κλπ., υποχρεούται να ανακοινώνει 

αµέσως στην Επίβλεψη τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη 

διάρκεια της Σύµβασης και τα έγγραφα των διαφόρων Αρχών, σχετικά µε υποδεικνυόµενα 

µέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ. Επίσης ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να 

ανακοινώνει αµέσως στον Κ.τ.Ε, το περιεχόµενο όλων των δικογράφων ή άλλων δηµοσίων ή 

ιδιωτικών εγγράφων που του κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των 

συµβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν 

από αρχές της αλλοδαπής. 

 

14.2 Υποχρέωση του αναδόχου να µεριµνά για την έκδοση των αναγκαίων αδειών. 

14.2.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες 

του, των κάθε είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται 

από τη Νοµοθεσία αλλαχού. και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των 

κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτηµά του 

στην, κατά περίπτωση, αρµόδια Υπηρεσία του Κ.τ.Ε. ή αλλού. Παράλληλα οφείλει να 

κοινοποιεί το αίτηµά του (µε αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην Επίβλεψη. 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων 

χρηµατοοικονοµικής φύσης. 

14.2.2 Εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο στους όρους δηµοπράτησης, ο Κ.τ.Ε. ∆εν 

αναλαµβάνει την υποχρέωση να παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτούµενες διοικητικές άδειες 

για την διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

14.2.3 Όσον αφορά στις άδειες που µπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της 

αρµόδιας διοικητικής αρχής, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο µη 

εκδόσεώς τους. Κατ' εξαίρεση, ο Κ.τ.Ε. αναλαµβάνει την υποχρέωση να τον συνδράµει, 

εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α. Ο νόµος καταλείπει στον Κ.τ.Ε. την διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδροµή αυτή ή 

όχι. 

β. Η παροχή της συνδροµής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του 

ευχέρειας ή κατάχρηση εξουσίας. 
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14.2.4 Ο Κ.τ.Ε. αναλαµβάνει να παράσχει τη συνδροµή του κατόπιν σχετικού αιτήµατος του 

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

περίπτωση εφαρµοστέα για την έκδοσή της άδειας διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία.  

14.2.5 Για τη θέση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων σε λειτουργική ετοιµότητα 

απαιτείται η έκδοση των αδειών λειτουργίας από το Υπουργείο Βιοµηχανίας ή/και από τη ∆ΕΗ. 

14.2.6 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη των σχεδίων και λοιπών σχεδίων που 

απαιτούνται και την έγκαιρη ενέργεια, ώστε να µην προκύπτει καµία καθυστέρηση για την 

έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

14.2.7 Σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος γίνεται αναφορά στο άρθρο 34 της 

παρούσης  

 

Άρθρο 15ο 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 Όλες οι προσωρινές και βοηθητικές εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα, οι συσκευές, τα εργαλεία και 

τα υπόλοιπα υλικά που έχει φέρει ο Ανάδοχος στον τόπο του έργου θα χρησιµοποιηθούν µε µέριµνα 

και ευθύνη του µε την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα για την εκτέλεση του έργου για το οποίο 

µεταφέρθηκαν και για εφαρµογή του προγράµµατος του έργου. 

∆εν θα επιτρέπεται αποµάκρυνση των µηχανηµάτων που προβλέπει το διάγραµµα προγραµµατισµού 

στον αντίστοιχο χρόνο εκτέλεσης εργασιών, στην περίπτωση δε που αποµακρυνθούν µηχανήµατα ο 

Ανάδοχος θα έχει τις ανάλογες επιπτώσεις από µη τήρηση του προγράµµατος. 

 

Άρθρο 16ο 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

16.1 Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό 

Επίβλεψης του Έργου σύµφωνα µε το άρθρο 136 του Ν.4412/16 . Ο Ανάδοχος οφείλει να 

επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα και σε όλους τους εντεταλµένους για την 

επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα εργοτάξια, λατοµεία, αποθήκες, 

εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλον, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική 

έγκριση. 

 

16.2 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της 

Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

 

Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, 

που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάξεις 

κλπ, ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που 

επιτάσσουν οι όροι της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, της παρούσας ΕΣΥ, της Τεχνικής 

Περιγραφής και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης. 

 
Τον ανάδοχο βαρύνουν πλήρως και αποκλειστικώς, οι τυχόν ευθύνες (ποινικές και αστικές) 
που απορρέουν από τη µη τήρηση όσων ορίζονται στο άρθρο 7, του Ν.3481/2006 . 
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16.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας 

Επίβλεψης, στην άσκηση των ελέγχων κλπ. 

 

16.4 Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία ενδέχεται να χρησιµοποιήσει Τεχνικό Σύµβουλο κατά την 

κατασκευή του έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει τον Σύµβουλο στην άσκηση των 

καθηκόντων που θα του αναθέσει η Υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό του 

Συµβούλου. 

Άρθρο 17ο 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να κρατάει καθηµερινά ηµερολόγιο του έργου σύµφωνα µε το 

άρθρο 146 του Ν. 4412/2016. Οι αφανείς εργασίες του έργου γράφονται στο βιβλίο καταµέτρησης των 

αφανών εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 151 του Ν. 4412/2016. 

 

Οι ανωτέρω εργασίες ελέγχου και παραλαβής θα πραγµατοποιούνται από κλιµάκιο της ∆/νουσας 

Υπηρεσίας που θα περιλαµβάνει τον επιβλέποντα καθώς και έµπειρους για το υπόψη αντικείµενο 

τεχνικούς, τα µέλη του οποίου (κλιµακίου) θα είναι συνυπεύθυνα για την ορθότητα της αποτύπωσης 

της µορφής του φυσικού εδάφους. 

 

Υπογεγραµµένα και θεωρηµένα αντίγραφα των στοιχείων της αποτύπωσης και του πρωτοκόλλου 

παραλαβής θα στέλνονται εγκαίρως στην Προϊσταµένη Αρχή. 

 

Tα στοιχεία αποτύπωσης θα παραδίδονται σε ψηφιακή µορφή (DWG ή DXF για τα σχεδιαστικά αρχεία 

και τα αρχεία κειµένων σε αρχεία συµβατά µε ASCII files) σε CD σύµφωνα µε το υπόδειγµα που 

συνοδεύει την εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε Ε26/∆17α/04/51/Φ.5.3/24.6.1994. 

Άρθρο 18ο 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Οι τελικές επιµετρήσεις συντάσσονται τµηµατικά µε την πρόοδο του έργου. 

 

Για κάθε διακεκριµένο µέρος του έργου, που επιδέχεται αυτοτελή επιµέτρηση, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος σε ένα µήνα από την πλήρη περαίωση των εργασιών του επιµετρούµενου µέρους να 

συντάξει επιµέτρηση και να την υποβάλει στη ∆/νουσα Υπηρεσία. 

 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα υποβάλλει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε επιµέτρηση η 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέχρι τη σύνταξη της επιµετρήσεως µπορεί να αρνηθεί την πιστοποίηση των 

αντιστοίχων εργασιών. 

 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 151 του Ν.4412/2016. 

 

Ο τρόπος επιµέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών είναι αυτός που καθορίζεται από το τιµολόγιο, 

τα σχετικά άρθρα της ΤΣΥ και τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. Για κάθε είδος εργασιών για τις οποίες 
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τυχόν δεν ορίζεται στα παραπάνω τεύχη τρόπος επιµέτρησης, επιµετρούνται και πληρώνονται οι 

µονάδες που έχουν πραγµατικά εκτελεσθεί. 

 

Οι καταχωρήσεις στα επιµετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται µε κάθε δυνατή ακρίβεια και, εφόσον 

απαιτείται, να συµπληρώνονται µε σκαριφήµατα ή σχέδια ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνεται 

σκόπιµο. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αρνείται την καταχώρηση στα επιµετρητικά φύλλα 

ελαττωµατικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών. ∆ιευκρινίζεται ακόµη ότι σε καµία περίπτωση η 

καταχώρηση στα επιµετρητικά φύλλα δεν αποτελεί απόδειξη ότι η εργασία είναι ικανοποιητική ή τα 

υλικά κατάλληλα. 

 

Εργασίες των οποίων οι πραγµατικές διαστάσεις διαφέρουν από αυτές των εγκεκριµένων σχεδίων, 

µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας να γίνουν δεκτές, εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η 

ασφάλεια του έργου και δεν δηµιουργείται κακοτεχνία. Με την προϋπόθεση της προηγούµενης 

παραγράφου οι εργασίες επιµετρούνται και πληρώνονται µε βάση: Τις διαστάσεις των εγκεκριµένων 

σχεδίων αν οι πραγµατικές διαστάσεις είναι µεγαλύτερες ή ίσες αυτών. Τις πραγµατικές διαστάσεις σε 

περίπτωση που αυτές είναι µικρότερες αυτών των εγκεκριµένων σχεδίων. 

 

Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να καλύψει τα αφανή τµήµατα του έργου προτού να ληφθούν τα στοιχεία 

για τη σύνταξη των σχετικών επιµετρήσεων και πρωτοκόλλων. Όλα τα επιµετρητικά στοιχεία 

υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία εκτυπωµένα σε χαρτί και ως αρχείο Η/Υ σε δισκέτα, 

στη µορφή που θα συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι 

ανηγµένη στην προσφορά του. 

 

Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου βιβλίο καταµέτρησης 

αφανών εργασιών σε βιβλιοδετηµένα τεύχη µε διπλότυπες αριθµηµένες σελίδες. 

 

Άρθρο 19ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει το έργο σύµφωνα µε την σύµβαση και τα τεύχη και 

σχέδια που την συνοδεύουν και όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και 

κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις εγκυκλίους 57/95, 18/96 και 34/96 του ΥΠΕΧΩ∆Ε που αφορούν στις 

απρόβλεπτες δαπάνες και τις εγκυκλίους (Ε 35/94, Ε43/95, Ε8/95 , Ε36/94, Ε38/96, Ε24/97, 

Ε20204/05, Ε36/05, Ε20/06, Ε30/07).  

 

Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών που δεν προβλέπονται από το συµβατικό τιµολόγιο, θα 

συντάσσονται νέες τιµές µονάδας µε βάση τα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για τις κατηγορίες 

έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών και Πρασίνου και οικοδοµικών εργασιών   (ΦΕΚ Β 1746 

/19.05.2017 η Υ.Α. ∆ΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/4.5.2017 του Υπουργού Υποδοµών & Μεταφορών) 

Για τα είδη των εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στα παραπάνω ενιαία τιµολόγια  θα λαµβάνεται 

υπόψη κάθε άλλη εγκεκριµένη από το ΥΠ∆Ε ανάλυση που περιέχει αυτά τα αντίστοιχα είδη των 

εργασιών πχ ΑΤΟΕ κλπ όπως αυτές ισχύουν µετά την έκδοση της ∆1α/0/11/60/9.9.1992 απόφαση 

του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΦΕΚ 562/14.9.1992 τεύχος Β). 
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Ως βασικές τιµές ηµεροµισθίων και υλικών και µισθωµάτων µηχανηµάτων θα ληφθούν αυτές του 

Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµ. Έργων που προβλέπεται από το άρθρο 9 της 

Κοινής Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

∆ηµοσίων Έργων αριθµ. 80885/5439/6.8.1992 (παρ. 17 του άρθρου 153 του Ν.4412/16). 

 

Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις που καθορίζονται από το 

άρθρο 153 του Ν. 4412/2016 

 

23.3  Η Υπηρεσία µπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση εργασιών 

απολογιστικά σύµφωνα µε το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 20ο 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ - ∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα κατά τον χρόνο εγγυήσεως σε άριστη 

κατάσταση και να επανορθώνει µε δικές του δαπάνες κάθε φθορά που προέρχεται από την 

κυκλοφορία ή άλλα αίτια, εκτός από την περίπτωση ζηµιών από ανώτερη βία για την οποία προβλέπει 

το σχετικό άρθρο 157 του Ν.4412/2016. 

 

Κατά τον χρόνο εγγυήσεως ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες αποκαταστάσεως τόσο του έργου 

που θα κατασκευασθεί από αυτόν, όσο και των τυχόν συµπληρωµατικών έργων που τυχόν θα 

κατασκευασθούν µεταγενέστερα πάνω σε αυτό (ασφαλτική επίστρωση, συµπληρωµατική στρώση 

ερεισµάτων κλπ.) µέσα πάντα στο χρόνο εγγυήσεως και εφόσον οι φθορές και ζηµίες γενικά 

οφείλονται σε πληµµελή κατασκευή των έργων που έχει αναλάβει αυτός µε την σύµβαση του. 

 

Ο χρόνος εγγυήσεως ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν. 4412/2016. 

 

Η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016 έννοια της τελικής επιµέτρησης 

διαστέλλεται και περιλαµβάνει και το Μητρώο του Έργου. 

 

Μέχρι την Οριστική παραλαβή ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του  έργου για βλάβες από οποιαδήποτε 

αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου .(παρ.1 αρ.157 

Ν.4412/2016) 

Άρθρο 21ο 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Γενική παρατήρηση 

Ο Ανάδοχος του έργου, ως αµέσως και κυρίως υπεύθυνος για την έντεχνη εκτέλεση των διαφόρων 

εργασιών, πρέπει να ελέγχει συστηµατικά και από κοντά την ποιότητα των εργασιών µε δικό του 

ειδικά οργανωµένο στο εργοτάξιο εργαστήριο, η καταλληλότητα του οποίου θα πιστοποιείται από το 

ΚΕ∆Ε του Υπ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε, για τις δοκιµές που θα εκτελεί στην διάρκεια των εργασιών και το οποίο 

µπορεί να χρησιµοποιεί οποτεδήποτε και η Υπηρεσία. Ο ανάδοχος έχει επίσης την δυνατότητα να 
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χρησιµοποιεί για µέρος ή και για το σύνολο των απαραίτητων εργαστηριακών ελέγχων ιδιωτικό 

εργαστήριο , διαπιστευµένο από το ΚΕ∆Ε. 
 

Άρθρο 22ο 

ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης, να προβεί 

στην προµήθεια και τοποθέτηση δύο πινακίδων ενδεικτικών του εκτελουµένου έργου σε θέσεις που θα 

υποδειχθούν από την επίβλεψη. Οι διαστάσεις των πινακίδων, οι αναφερόµενες ενδείξεις (ονοµασία 

έργου, κύριος του έργου, ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µελετητής, Ανάδοχος, µήκος οδού, 

προϋπολογισµός έργου και χρονολογία ενάρξεως και περαιώσεως), ο χρωµατισµός και ο τρόπος 

στηρίξεως καθώς και οι θέσεις τοποθετήσεως τους θα καθορισθούν έγκαιρα από την ∆ιευθύνουσα το 

έργο Υπηρεσία. 

 

Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς και τοποθετήσεως των ανωτέρω πινακίδων βαρύνουν τον 

Ανάδοχο του έργου περιλαµβάνονται δε στα γενικά έξοδα αυτού. 

 

Σε περίπτωση µη τοποθετήσεως των ανωτέρω πινακίδων µέσα στην ανωτέρω οριζόµενη προθεσµία, 

η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα προβεί στην προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση αυτών σε βάρος και 

για λογαριασµό του Αναδόχου. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παίρνει, εκτυπώνει και παραδίνει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

αρκετό αριθµό φωτογραφιών και άλλων παραστατικών στοιχείων του έργου που εκτελείται, καθώς και 

να τηρεί, συντάσσει, εκτυπώνει και παραδίνει πλήρη στοιχεία αυτού. Οι δαπάνες για όλα τα ανωτέρω 

βαρύνουν τον Ανάδοχο και περιλαµβάνονται στα γενικά έξοδά του. 

Άρθρο 23ο 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

Στην παρούσα σύµβαση προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, ως αναφέρεται στη ∆Ιακήρυξη.  

Άρθρο 24ο 

ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πιστή εκπλήρωση των όρων της σύµβασης για την κατασκευή 

του έργου σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης , ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισµό του, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

 

Συµπληρωµατικά διευκρινίζεται ότι, τόσο για την εφαρµογή των µελετών όσον και για την ποιότητα και 

αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος για αυτά είναι ο Ανάδοχος, ο δε κάθε φύσεως έλεγχος δεν 

απαλλάσσει τον Ανάδοχο από αυτήν την ευθύνη. 

 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι στην παρούσα σύµβαση µε την εµπειρία που ζητείται µε την διακήρυξη και την 

υποχρέωση του εργολάβου, όπως στην παρούσα αναγράφεται, διαθέσεως των οργάνων και λοιπών 



ΕΣΥ/ ΕΡΓΟ: ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021-2022 

21 

 

µέσων (λειτουργία εργαστηρίου κλπ) ελέγχου από κάθε πλευρά των έργων, ο Ανάδοχος είναι εξ 

ολοκλήρου υπεύθυνος για την εκλογή των εν γένει υλικών που θα χρησιµοποιηθούν, την 

χρησιµοποίηση αυτών και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, 

τις οικείες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά εγκεκριµένα συµβατικά τεύχη και σχέδια. 

 

Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβου για την εκτέλεση ειδικών εργασιών, ο ανάδοχος 

παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες. 

Άρθρο 25ο 

ΣΗΜΑΝΣΗ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Οι εργασίες σήµανσης θα εκτελεσθούν µε βάση τις Τεχνικές Οδηγίες και Προδιαγραφές που 

περιγράφονται στο άρθρο Ζ-1 της Τ.Σ.Υ 

 

Οι απαιτούµενες εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού εκτροπών ή παρακάµψεων της κυκλοφορίας για 

την κατασκευή της οδού θα εκτελούνται βάσει µελέτης συντασσόµενης από τον  Ανάδοχο (χωρίς 

ιδιαίτερη αµοιβή) και εγκρινόµενης από την Υπηρεσία.  

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση 

των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να εξασφαλίζεται, δηλαδή να µη παρεµποδίζεται άµεσα ή 

έµµεσα η κυκλοφορία γενικά οχηµάτων, σιδηροδροµικών συρµών, δικύκλων και (τυχόν) πεζών από τη 

διακίνηση των µηχανικών του µέσων, την εκτέλεση των έργων, την απόθεση υλικών, τη δηµιουργία 

βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη µεταφορά υλικών κλπ. 

Ο Ανάδοχος, µε βάση το πρόγραµµα εκτροπών κυκλοφορίας είναι υποχρεωµένος να συντάξει µε 

δαπάνες του Μελέτη Εξασφάλισης Κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση της εκτρεπόµενη κυκλοφορίας 

για κάθε φάση εκτέλεσης του έργου και αντ υποβάλλει στην Υπηρεσία.  

Η µελέτη θα καλύπτει την κυκλοφοριακή λειτουργία της ευρύτερης περιοχής για κάθε φάση εκτέλεσης 

των εργασιών και θα αφορά παρακάµψεις κυκλοφορίας, περιορισµό υφιστάµενης κυκλοφορίας σε 

µικρότερο αριθµό λωρίδων ή κλάδων οδού, εκτέλεση έργων σε οδούς υπό κυκλοφορία, γεφυρώσεις 

υφισταµένων οδών κ.λπ. Η µελέτη θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται αρµοδίως. 

Η µελέτη θα περιλαµβάνει: 

• την κυκλοφοριακή λειτουργία της ευρύτερης περιοχής για κάθε συγκεκριµένη φάση εκτέλεσης των 

εργασιών Στη µελέτη αυτή θα πρέπει να προσδιορίζονται οι παρακαµπτήριες οδοί δηµόσιας 

κυκλοφορίας και οι οδοί πρόσβασης προς τους χώρους εκτέλεσης των έργων και τους χώρους των 

εργοταξιακών εγκαταστάσεων (εργοτάξια) για την κυκλοφορία των οχηµάτων των έργων. 

• τις αναγκαίες τεχνικές µελέτες των παρακαµπτηρίων οδικών έργων 

• τις αναγκαίες µελέτες των τεχνικών έργων παρακαµπτηρίων οδών 

• ειδική µελέτη προσωρινής σήµανσης 

• κάθε άλλη απαιτούµενη µελέτη (ηλεκτροφωτισµού, φωτεινής σηµατοδότησης κ.λπ.) 

 

Οι επιδιώξεις των µέτρων ρύθµισης της κυκλοφορίας των οχηµάτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής 

είναι: 

(α) Να επιτραπεί, όσο είναι δυνατόν, στην κυκλοφορία να ακολουθεί τις υπάρχουσες διαδροµές. 

(β) Να εκτρέπεται η κυκλοφορία από τη διαδροµή των εκτελουµένων έργων προς τις παρακαµπτήριες 

διαδροµές. 
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(γ) Να επιτραπεί στην τοπική κυκλοφορία να έχει κατ’ ευθείαν πρόσβαση σε ιδιοκτησίες, που 

βρίσκονται σε άµεση γειτνίαση µε τους χώρους εκτέλεσης των έργων και τα εργοτάξια. 

(δ) Να περιοριστεί η κυκλοφορία των οχηµάτων των έργων από και προς τους χώρους εκτέλεσης των 

έργων και τα εργοτάξια σε προκαθορισµένες διαδροµές. 

 

Στη µελέτη πρέπει να περιέχονται προτάσεις σχετικές µε τις ηµεροµηνίες µεταξύ των οποίων ο 

Ανάδοχος επιθυµεί να γίνει εκτροπή της διαµπερούς κυκλοφορίας στις πρωτεύουσες παρακαµπτήριες 

διαδροµές. 

 

Η µελέτη θα αφορά όλες τις ανωτερω περιπτώσεις και 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 ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-

02-2011 απόφαση Υφ. Υ.ΜΕ.∆Ι. (ΦΕΚ 905Β’/20-05-2011) 

• την Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών, 

όπως εγκρίθηκε µε τη ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/1.7.03 (ΦΕΚ 946B’/9-07-2003) Απόφαση Υφ.ΠΕΧΩ∆Ε) 

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 ∆ΙΠΑ∆/οικ/502 (ΦΕΚ 946 Β -09-07-2003)τις ΠΤΠ σήµανσης έργων 

εκτελουµένων 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.  

 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει την τοποθέτηση και την συντήρηση των σηµάτων ή 

εκτελέσει την εργασία αυτή πληµµελώς προβλέπεται ποινή από τον Ν.3542 αρ.8 , που είναι η 

τροποποίηση των άρθρων 9 και 10 του Ν.2696/99 (ΚΟΚ).  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σηµάνσεως που αναφέρθηκε 

ανωτέρω, η Υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρµογή των κυρώσεων των προβλεποµένων από τις 

κείµενες διατάξεις "περί δηµοσίων έργων" στις οποίες περιλαµβάνεται και η περί εκπτώσεως του 

εργολάβου κύρωση, µπορεί να εκτελέσει την σήµανση σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου, ο 

οποίος δεν παύει και στην περίπτωση αυτή να έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα 

συµβεί από την αµέλειά του αυτή. 

 

Η δαπάνη για την εκτέλεση της σε βάρος του Αναδόχου εργασίας εκπίπτει από τον Λογαριασµό του. 
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Στις εργασίες σήµανσης ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για όλα τα οποιασδήποτε φύσης υλικά που 

θα χρησιµοποιήσει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 της Γενικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων (ΓΣΥ) του Υ∆Ε και ακόµη: 

 

α. Όλα τα είδη σήµανσης και οδικής ασφάλειας θα ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους 

της µελέτης και τις εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές. 

β. Για τις δοκιµές 2.2.3, 2.2.4 και 2.2.5 της ΠΤΠ Σ-301 74α (Προδιαγραφή ποιότητας 

αντανακλαστικών πινακίδων από αλουµίνιο για την σήµανση των οδών), ο Ανάδοχος 

οφείλει να προσκοµίσει επίσηµο πιστοποιητικό ελέγχου, για δε τις υπόλοιπες δοκιµές 

πιστοποιητικό του εργαστηρίου της Υπηρεσίας. 

γ. Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύµφωνο µε τις 

εγκεκριµένες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές των κάθε φύσης ειδών και υλικών που 

υπεισέρχονται στις διάφορες εργασίες και εξυπακούεται ότι µε την προσφορά του 

ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη για έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε δόκιµα 

υλικά. 

δ. Η Υπηρεσία πάντως έχει το δικαίωµα σε κάθε στιγµή να κάνει δειγµατοληψίες και 

έλεγχο της ποιότητας, των διαστάσεων κλπ τόσο των διαφόρων ειδών και υλικών 

οποιασδήποτε φύσης όσο και των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει τις δαπάνες, που απαιτούνται για τους 

εργαστηριακούς ελέγχους και οι οποίες ανάγονται στα γενικά του έξοδα, χωρίς αυτό να 

τον απαλλάσσει από την ευθύνη του, διότι είναι µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος 

για την ποιότητα και το δόκιµο των διαφόρων ειδών, των υλικών και των εργασιών. 

                ε. Τα είδη ή υλικά σήµανσης και οδικής ασφάλειας κλπ καθώς και οι εργασίες που δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως τις παραπάνω απαιτήσεις δεν θα παραλαµβάνονται καθόλου 

ούτε θα πιστοποιούνται µε όρους πχ περικοπή τιµής ή επιβολή προστίµου κλπ διότι 

κρίνονται ακατάλληλα 

  

Άρθρο 26ο 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Ο Ανάδοχος µε µέριµνα και δαπάνη του, θα παραδώσει µαζί µε την τελική επιµέτρηση ένα λεπτοµερές 

και πλήρες τελικό Φάκελο Στοιχείων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Σ∆Α). Η έκδοση αυτή του Σ∆Α θα 

είναι τελική, επικαιροποιηµένη, ενηµερωµένη και προσαρµοσµένη µε βάση όλα τα τελικά στοιχεία και 

δεδοµένα σχετικά µε την πραγµατοποιηθείσα διαχείριση όλων των αποβλήτων των κατασκευών, των 

καθαιρέσεων και των αποξηλώσεων. 

Το Σ∆Α θα συνταχθεί και στην τελική του έκδοση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο πρότυπο τεύχος 

Στοιχείων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων. Το τελικό Σ∆Α θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. Στην 

περίπτωση ελλείψεων ή λαθών το Σ∆Α θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο για συµπλήρωση ή διόρθωση 

εντός συγκεκριµένης προθεσµίας. 

Παράλειψη υποβολής τελικού Σ∆Α, συνεπάγεται την σύνταξη και εκτύπωση του από την Υπηρεσία σε 

βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. 
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Άρθρο 27ο 

ΣΧΕ∆ΙΑ 

Πριν από κάθε µερική ή ολική εφαρµογή, κατά την κρίση του Αναδόχου, ενός σχεδίου που βρίσκεται 

σε ασυµφωνία µε τα υπόλοιπα σχέδια, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ζητήσει έγγραφα, έγκαιρα και 

χωρίς να το αµελήσει από την ∆/νουσα Υπηρεσία οδηγίες κλπ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος 

έχει υποχρέωση να εφαρµόσει την απόφαση της Υπηρεσίας πάνω στο θέµα που θα προκύψει µε δικά 

του µέσα και δαπάνες, σε οποιοδήποτε χρόνο και µε οποιοδήποτε τρόπο του ζητηθεί από την 

Υπηρεσία. 

Άρθρο 28ο 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρµόδιες Εταιρείες ή 

Οργανισµούς ΟΚΩ  και να ενηµερωθεί για την ύπαρξη των αντίστοιχων δικτύων. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και άλλων εγκαταστάσεων ΟΚΩ σε περιοχές επηρεαζόµενες 

από τα έργα, ο Ανάδοχος οφείλει, µε δικές του δαπάνες και φροντίδες, να εφοδιαστεί µε τα 

απαραίτητα διαγράµµατα και λοιπά στοιχεία των θέσεων των Αγωγών Κοινής Ωφέλειας και αφού έρθει 

σε επαφή µε τις αρµόδιες Αρχές των ΟΚΩ, να µεριµνήσει για την έγκαιρη ειδοποίηση αυτών, 

προκειµένου να ενεργήσει, παρουσία εκπροσώπων τους, διερευνητικές τοµές για την επισήµανση των 

αγωγών ΟΚΩ και την εν συνεχεία αποκάλυψη αυτών, εφόσον ήθελε απαιτηθεί η διευθέτησή τους. 

Αυτή η ευθύνη ανήκει ολοκληρωτικά στον Ανάδοχο ο οποίος θα πρέπει µέσα στο πλαίσιο των 

υποχρεώσεων του να έλθει σε επαφή µε τους ΟΚΩ και να επισηµάνουν τα τυχόν προβλήµατα που θα 

προέλθουν από τις εγκαταστάσεις των ΟΚΩ στην εκτέλεση των έργων (και αντίστροφα) 

 

 Ο ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση των έργων να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα προς αποφυγή 

βλαβών στις εγκαταστάσεις των παραπάνω Εταιρειών ή Οργανισµών Κοινής Οφέλειας (ΟΚΩ), οι 

οποίες βλάβες πάντως, αν συµβούν, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 29ο 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται :  
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 : Π.∆. 305/96 (αρ. 7-

9), Ν. 4412/2016 (αρ. 138, παρ.7), Ν. 3850/2010 (αρ. 42) (O  Ν. 3850/2010 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, Π.∆. 294/88, Π.∆. 17/96, κλπ.)  
 

Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :  
 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) 

και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν. 4412/2016 (αρθ. 138, παρ.7). 
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β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και 

Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, 

∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/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 (αρ. 138 παρ.8). 

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 : Π.∆. 1073/1981(αρ. 111), Π.∆. 305/1996 (αρ.10,11), Ν.3850/2010 (αρ. 42- 49).  

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).  

 

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

 

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

(ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 

 

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

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

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

εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π.∆. 305/1996 

(αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του 

Π∆ 305/1996. 

 

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.∆. 305/1996 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ 

∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν. 4412/2016 (αρ. 138 παρ.8).  

 

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

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

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

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

εξοπλισµός, κλπ).  

 

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

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

από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π.∆. 305/1996 (αρ. 3. παρ. 9) και ΥΑ 

∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν. 4412/2016 (αρ. 138, 

παρ.8).  

 

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

και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε  

και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 
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στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 

Υγείας (ΦΑΥ). 

 

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

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

έργου. 

 

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

µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π.∆. 305/1996 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ: 

∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες 

ενσωµατώθηκαν στο Ν. 4412/2016 (αρ. 138).  

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π.∆. 305/1996 (αρ. 3 παρ.4), όταν :  

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

ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆. 305/1996 

(αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

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 249Α'/25.11.2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27.3.2012 εγκύκλιο του Ειδ. 

Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

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

∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν. 

4412/2016 (αρ. 170 και 172). 

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 : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 

∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

5.  ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31.3.2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 

Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας 

και υγείας 

 

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται : 

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

εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/2010 (αρ.8, παρ.1 και αρ.12, παρ.4). 

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

άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν. 3850/2010 (αρ.8, παρ.2 και αρ. 4, έως 25). 

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

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

συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται 
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εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, 

συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν. 3850/2010 (αρ. 9). 

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 : 

 

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. 1α και παρ.3-8). 

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

υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν. 3850/2010 (αρ.14, παρ.1 και 

αρ.17, παρ.1).  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.  

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

την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.  

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

εργασίας (Ν 3850/2010 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. 3850/2010. 

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

 

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

θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν. 3850/2010 (αρ.43, παρ.2β).  

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 

καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.  

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. 3850/2010 (αρ.43, παρ.2α).  

 

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

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

 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν. 3850/2010 (αρ.18, παρ.9).  

 

Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

 

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

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

εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µετο Π∆ 305/1996 (αρ.3, παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 

130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

 

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

Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου 
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και της ∆/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 : Π.∆. 1073/1981 (αρ.113 ), Ν.1396/1983 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 

27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12.9.2003. 

 

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

 

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

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

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

διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.  

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος.  

 

Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 

εργοτάξιο.  

1. Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

 

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

παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε 

ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: Π.∆. 105/1995, Π.∆. 

305/1996 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1).  

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 : Π∆ 1073/1981 (αρ.75-79), Π∆ 305/1996 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, 

παρ.2). 

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 : Π∆ 1073/1981 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 

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. : Π.∆. 1073/1981 (αρ. 92-96), Π.∆. 305/1996 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), 

Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).  

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού 

(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π.∆. 1073/1981 

(αρ.109,110), Ν.1430/1984 (αρ.17,18), Π.∆. 305/1996 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14).  

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.∆. 1073/1981(αρ.102-108), Ν.1430/1984 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/1993 και οι τροποπ. 

αυτής ΚΥΑ 8881/1994 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/1997, Π.∆. 396/1994, Π.∆. 305/1996 (αρ.9,παρ.γ).  
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2  Εργοταξιακή σήµανση  –  σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση -  εκφόρτωση 

–  εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

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 :  

 

-  Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι:«Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων 

Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)  

-  Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την 

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

οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »  

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

αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

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). 

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 : 

Π.∆. 1073/1981 (αρ.75-84), Π.∆. 305/1996 (αρ.8.δ και αρ.12, παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν. 

3850/2010 (αρ. 31, 35). 

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

αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π.∆. 216/1978, Π.∆. 

1073/1981 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/1991 (αρ.8), Π.∆. 3051996 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 

παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν. 2696/1999 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 

3542/2007 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 

α) κραδασµούς : Π.∆. 176/2005, β) θόρυβο : Π.∆. 85/1991, Π.∆. 149/2006, γ) προφυλάξεις της 

οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π.∆. 397/1994, δ) προστασία 

από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν. 3850/2010 (άρ. 36-41), Π.∆. 82/2010.-7-

(Α∆Α: Β4301-8ΞΩ). 

 

3  Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί  εργασίας  -  αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π.∆. 304/20000 

(αρ.2). 

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 ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 

1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και 

Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 

15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).  
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β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 

και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας  

2. Άδεια κυκλοφορίας  

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

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

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

µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

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

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

αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

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

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

παρ.7 ).-8-Α∆Α: Β4301-8ΞΩ 

 

Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο 

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

εκτελούµενου έργου. 

 

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

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

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

 

Κατεδαφίσεις : 

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

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

τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV 

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

η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

 

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

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 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,  Π∆ 396/94 

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

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

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

 

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

σε στέγες. 

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

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

τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

 

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

ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

 

Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9  παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 

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

 

Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

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

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

έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)Ν.495/76, Π∆ 413/77, 

Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής :  ΥΑ Φ.28/18787/1032/00,  Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94  και οι τροπ. αυτής :  ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06,Π∆ 305/96 (αρ.12 

παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10).  

 

Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 

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

πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.)Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV  µέρος Β τµήµα ΙΙ 

παρ.8.3 και παρ.13). 

 

Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν 

τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 
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8   Υποχρέωση Αναδόχου για αναθεώρηση ή σύνταξη ΣΑΥ και ΦΑΥ 

 
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την σύνταξη του Σχεδίου και 
του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας  ή την αναθεώρηση αυτών της Μελέτης, να παρακολουθεί τις 
εργασίες όσον αφορά θέµατα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. 
Το ΣΑΥ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε ΦΑΥ εµπεριέχονται 
οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος 
ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε 
περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο µαζί µε την 
τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή των αδαπάνως για το ∆ηµόσιο και να τα 
υποβάλλει στην Υπηρεσία εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 
Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 

• Γενικά 
- Είδος έργου και χρήση αυτού, 

- Σύντοµη περιγραφή του έργου, 

- Ακριβής διεύθυνση του έργου, 

- Στοιχεία του κυρίου του έργου, 

- Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ. 

•  Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 
•  Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις 

εργασίας. 
• Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 



ΕΣΥ/ ΕΡΓΟ: ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021-2022 

34 

 

 
• Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 
• Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 
• ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ Βοηθειών. 
• Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. 

ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων ή επιχωµάτων κ.λ.π. και 
διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 

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

•  Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης 
επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης 
επικινδυνότητας πχ: 
Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 
Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 
Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 

 
            Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 
•  Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 
• Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα 

για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς 
κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96). 

 
Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής : 

1.    Γενικά : 
- Είδος έργου και χρήση αυτού, 

- Ακριβή διεύθυνση του έργου, 

- Αριθµό αδείας, 

- Στοιχεία του κυρίου του έργου, 

- Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 

2.               Στοιχεία από το µητρώο του έργου. 
- Τεχνική περιγραφή του έργου, 

- Παραδοχές µελέτης, 

- Τα σχέδια “ως κατεσκευάσθη”. 

3. Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
ζωής του έργου, πχ 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 (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, 
αερίων, ατµού, κλπ) στην πυρασφάλεια κλπ. 

 
4. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 
Το ανωτέρω περιλαµβάνει : 
- Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα φορούν τη χρήση του 

έργου από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα 

διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι 

θα κάνει σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων. 
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- Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. 

οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε 

συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. 
- Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την 

περιοδική συντήρηση του έργου. 
 
Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του Αναδόχου 
και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆/νουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί 
την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ – ΦΑΥ. 
 
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 

 
9 ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ:  
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, 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. 

Άρθρο 30ο 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, 
όπως δέντρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την 
Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε 
τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δέντρων ή θάµνων, απόθεσης υλικών, λόγω κακού 
χειρισµού των µηχανηµάτων ή καταπάτησης φυτεµένων περιοχών από µηχανικά µέσα. 
 
Για να δοθεί η έγκριση κοπής δένδρου ή δεντρυλίου ο Ανάδοχος δια της Υπηρεσίας θα πρέπει να 
υποβάλλει στα κατά τόπους ∆ασαρχεία τοπογραφικό διάγραµµα, στο οποίο θα έχουν σηµειωθεί τα 
δέντρα ή δεντρύλλια που θα πρέπει να κοπούν και να εξηγεί τους λόγους κοπής. 
 
Σε περίπτωση ζηµιάς ή καταστροφής σε υπάρχουσες κατασκευές ή σε στοιχεία του φυσικού 
περιβάλλοντος, που δεν προβλέπεται από την εγκεκριµένη ΜΠΕ του έργου (ή από τυχόν 
εγκεκριµένες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της) ο Ανάδοχος, ανεξάρτητα των οποιωνδήποτε 
ευθυνών που θα µπορούν να προκύψουν για αυτόν, είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τα 
υπάρχοντα έργα (ή το φυσικό περιβάλλον στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την 
εγκατάστασή του, µε δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηµατικής αποζηµίωσης ή 
παράτασης προθεσµίας. 
 
Γίνεται ειδική επισήµανση ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την εκτέλεση των χωµατουργικών 
εργασιών να αποφεύγει να τραυµατίζει τον περιβάλλοντα χώρο µε πρόσθετες εκσκαφές (πέρα από 
αυτές που προβλέπονται από τη µελέτη) ή µε απόρριψη διαφόρων προϊόντων ορυγµάτων έστω και 
αν προβαίνει σε κανονική διάστρωση και συµπύκνωση αυτών, γιατί διευκρινίζεται ρητά, ότι και οι 
προβλεπόµενες διατοµές επιχωµάτων είναι προκαθορισµένων διαστάσεων και δεν επιτρέπεται η 
δηµιουργία πλατυσµάτων χωρίς την προηγούµενη έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία θα λάβει 
σοβαρά υπόψη της τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 

Επισηµαίνεται ότι οι οποιεσδήποτε αποθέσεις πλεοναζόντων προϊόντων ορυγµάτων ή άλλων 
προϊόντων θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να µην δηµιουργούν οποιοδήποτε πρόβληµα στο 
περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρµοδίων αρχών (οι θέσεις αυτές θα εξασφαλισθούν µε 
ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου χωρίς να αναλαµβάνει η Υπηρεσία καµία δέσµευση) και χωρίς ο 
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Ανάδοχος να δικαιούται οποιασδήποτε ιδιαίτερης αποζηµίωσης για την µεταφορά των εν λόγω 
προϊόντων στις θέσεις αυτές. 
 
Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον Ανάδοχο και στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
αδρανών υλικών και ασφαλτοµιγµάτων σχετικά µε τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Για τις 
εγκαταστάσεις αυτές η Υπηρεσία δεν πρόκειται να παραδώσει στον Ανάδοχο καµία θέση 
λατοµείου, η δε ευθύνη εξεύρεσης θέσης εγκατάστασης και τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας 
(τρόπος εκµετάλλευσης, έκταση και µορφή αποκάλυψης, εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κλπ) 
αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. 
Επισηµαίνεται επιπλέον, ότι θα πρέπει να πληρούνται κι οι οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις 
προστασίας του περιβάλλοντος µε τις εγκρίσεις των αρµόδιων αρχών. 
Ειδικότερα επισηµαίνεται η υποχρέωση του Αναδόχου για την αποκατάσταση του τοπίου σύµφωνα 
µε την παράγραφο 6 της εγκυκλίου Υ∆Ε Γ2-∆2/0/3/192 (Εγκύκλιος Α 213/5.12.75), τόσο για τα 
λατοµεία που τυχόν θα πρωτοδιανοίξει αυτός, όσο και για τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις 
παραγωγής ασφαλτοµίγµατος. 
 
Εναλλακτική  ∆ιαχείριση αποβλήτων 
 
Η διαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδοµών, ή κτιριακών 
έργων καθώς και της αποξήλωσης ασφαλτικών στρώσεων θα γίνει µέσω εγκεκριµένων 
συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης.  
Ειδικότερα για όσα απόβλητα προβλέπεται κατά τα ανωτέρω η διαχείριση µέσω εγκεκριµένων 
συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης ο ανάδοχος θα τα µεταφέρει και θα τα παραδίδει ανά είδος 
αποβλήτου σε εγκαταστάσεις εγκεκριµένου Συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης. Ο Ανάδοχος σε 
κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσκοµίζει στην Υπηρεσία  αποδεικτικά παραστατικά ότι τα 
παραχθέντα απόβλητα παραδόθηκαν σε Συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης.  
Ο Ανάδοχος µε την προσφορά του θα πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες (εργασίες, 
φορτοεκφορτώσεις, διαλογή, µεταφορές, κλπ) µέχρι και την εκφόρτωση – παράδοση των 
αποβλήτων,κόστους υποδοχής  στο χώρο  του εγκεκριµένου Συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης. 
Ως «κόστος υποδοχής » νοείται το κόστος χρήσης του  εγκεκριµένου χώρου εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης, από την παράδοση των υλικών αυτών  σε αυτόν και την επέκεινα διαχείρισή τους.     
                
 Εφόσον δεν λειτουργεί Σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, ο Ανάδοχος θα προβαίνει στη 
διαχείριση των αποβλήτων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται 
στην Νοµοθεσία .Όµως µόλις λειτουργήσει Σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης θα εφαρµόζονται 
όλες οι απαιτήσεις που αναφέρθηκαν σχετικά.  
 

Άρθρο 31ο 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες (χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, των δαπανών 

αυτών περιλαµβανοµένων στις τιµές µονάδος της προσφοράς του και στις ειδικές δαπάνες που 

βαρύνουν αυτόν), πριν την παράδοση προς χρήση κάθε τµήµατος του έργου, να αφαιρέσει και να 

αποµακρύνει από τους χώρους που είναι γύρω από το τµήµα αυτό και µετά την περαίωση ολόκληρου 

του έργου γενικά από τα εργοτάξια τα απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά, 

προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ, να ισοπεδώσει τους χώρους πάνω στους οποίους 

αυτά ήταν αποτιθέµενα ή εγκατεστηµένα κλπ. 
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Άρθρο 32ο 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

32.1    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
32.1.1.  Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του  και να 

συµµορφώνεται  µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα 

σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων. Σε περίπτωση αδυναµίας του Αναδόχου να 

προσκοµίσει ασφαλιστική σύµβαση που να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του παρόντος 

άρθρου της ΕΣΥ πριν την υπογραφή της σύµβασης του έργου, θα πρέπει να προσκοµίσει 

πριν την υπογραφή της σύµβασης απαραιτήτως “Βεβαίωση Ασφάλισης” (Cover Note), 

όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης που θα 

περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο.  Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την 

υπογραφή της σύµβασης 

32.1.2  Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  και να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.  

32.1.3  Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

32.1.4 Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του 

Ν.∆. 400/1970 . Οι αντασφαλίσεις  δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.∆.  400/1970 και 

συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου. 
 

32.1.5 Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα 

προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας  και διέπεται από το 

Ν.∆. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 118/1985. 

32.1.6   Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο 

τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύµβαση του 

Έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις 

εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κλπ., και ο ανάδοχος παραµένει 

αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/ και πράγµατα και 

πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω  ασφαλιστηρίων. 

32.1.7  Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις : 

  - θα έχουν καταρτισθεί  εγγράφως 

  - θα περιλαµβάνουν  όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους  όρους του παρόντος 

άρθρου και της υπολοίπου  ΕΣΥ και  

  - θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ. 

Η έγκριση του ΚτΕ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους του αποδοχής ότι οι όροι 

των ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνονται µε επάρκεια στους όρους του παρόντος 

άρθρου και των λοιπών   όρων της Ε.Σ.Υ. 

32.1.8 Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου  ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό 

βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων  της 

ασφαλίσεως , θα γίνεται µε την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 

     32.1.9  Ο Ανάδοχος οφείλει - µε µέριµνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις 

που να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον  τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης) 

που αναφέρονται  στο παρόν άρθρο. 
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 Οι  γενικοί όροι  ασφαλίσεως  και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον 

Νόµο  489 /76  και το  Π.∆.  237 /86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία 

παραµένει αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 

   32.1.10   Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόµιµα, µε δόκιµη δραστηριότητα, σε  χώρες 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των 

υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν για το παρόν έργο και θα µπορούν να  ασφαλίζουν 

παρεµφερή έργα χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών ∆ηµοπράτησης  και η  

Ελληνική Νοµοθεσία. 

 Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να ελέγχει την φερεγγυότητα  των ασφαλιστικών εταιριών, ο δε 

Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς 

ελέγχου. Οπωσδήποτε, µαζί µε το ασφαλιστήριο  συµβόλαιο θα πρέπει να υποβάλλεται  

ενηµερωτικό φυλλάδιο σχετικό µε τις δραστηριότητες της ασφαλιστικής εταιρείας  και 

σηµείωµα που να αναφέρει παρεµφερή έργα που έχει ασφαλίσει στην Ελλάδα. 

  32.1.11    Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε ΕΥΡΩ. 

  32.1.12 (1)  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από 

την  Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που 

έχει θέσει ο Κ.τ.Ε., υπόψη των διαγωνιζόµενων, όπως επίσης  και τις εν συνεχεία 

έρευνες  και µελέτες που εκτέλεσε/ συνέταξε ως ανάδοχος. 

 Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών 

του κλπ. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. 

(2)  Ο  ΚτΕ  έχει  το  δικαίωµα: 

  - να επικοινωνεί απ’ ευθείας µε τους ασφαλιστές 

       - να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος   

       - να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων 

Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του Αναδόχου 

για οποιασδήποτε φύσης  αποζηµιώσεις. 

(3)  Κατά  την υποβολή του Ασφαλιστηρίου  συµβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα 

πρέπει να συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν 

γνώση του παρόντος  άρθρου  της Ε.Σ.Υ. περί “ Ασφαλίσεων”  και ότι µε το 

ασφαλιστήριο  καλύπτονται  πλήρως και χωρίς καµιά εξαίρεση όλοι οι όροι και 

απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο  της Ε.Σ.Υ. 

 ∆ιαφορετικά η Υπηρεσία χωρίς προειδοποίηση µπορεί να συνάψει το υπόψη 

ασφαλιστήριο µε ασφαλιστική εταιρία της προτίµησής της στο όνοµα, για 

λογαριασµό και µε δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε 

ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν  πληρεξούσιος. 

 

   32.1.13    Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: 

(1) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις  υπόκεινται 

υποχρεωτικά στην αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο 

που έρχεται σε αντίθετη  προς τον κανόνα δηµοσίας τάξεως του άρθρου 23 παράγρ.  

2 του Ν.∆. 400/1970 είναι άκυρο. 

 (2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο  εάν έχουν 

επικυρωθεί από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 

(3) Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου  σύνταξης 

και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέµπει σε 
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ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την θεµελίωση της αντικειµενικής ευθύνης, η 

οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου. 

 

32.2    ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

 

32.2.1        Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής 

σύµβασης, ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται εντός µηνός από τη 

σχετική ειδοποίηση. 

 Σε περίπτωση που  Ανάδοχος παραλείψει, ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις 

ασφαλιστικές  του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει  κριθούν από τον 

ΚτΕ σαν µη συµβατές µε τις αντίστοιχες συµβατικές  απαιτήσεις , ο ΚτΕ  δικαιούται  να 

συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου την (τις) αντίστοιχη( ες) ασφαλιστική(ές)  

σύµβαση( εις).  Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό 

του σαν πληρεξούσιος.  Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης  της( των) 

σύµβασης (εων ) θα  καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών 

από της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης  καταβολής, θα 

επιβαρύνονται µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας.  Σε περίπτωση που παρέλθει τρίµηνο 

χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα:  

                  -  να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη πληρωµή 

προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει. 

                  -  ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε 

φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

 

                   -  ή να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες 

διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο. 

Οι τόκοι  υπερηµερίας θα υπολογίζονται : 

-   για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους και  

-   για τα λοιπά  έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης  προς τον Ανάδοχο των 

οφειλόµενων ποσών. 

32.2.2     Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το 

οφειλόµενο ποσό των  ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των 

ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση  και 

για λογαριασµό του Αναδόχου, µετά την προηγούµενη ειδοποίηση του. 

 Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που 

κατέβαλε, προσαυξηµένων µε τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 

40.2.1. Οι τόκοι  υπερηµερίας θα προσµετριούνται από την ηµεροµηνία  καταβολής των 

ασφαλίστρων. 

32.2.3   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν 

µπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύµφωνα 

µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

 Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα: 

 -  να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή προς τον     Ανάδοχο 

 -  ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 
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32.2.4        Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική 

σύµβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµία κλπ, 

για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την 

αποκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµιάς, ή βλάβης, ή καταβολής αποζηµίωσης κλπ., 

σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του 

Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το συµψηφίσει µε την προς τον 

Ανάδοχο προσεχή πληρωµή του. Εάν δεν προβλέπεται προσεχής πληρωµή, ο ΚτΕ θα 

το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

32.2.5          Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, 

το Έργο , σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των 

ενδεχοµένων κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον 

Ανάδοχο. 

 

32.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚτΕ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΚΚΙΝΟΥΣΑ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

  

32.3.1     Ο  Ανάδοχος  οφείλει να υποβάλλει στην υπηρεσία επίβλεψης κατά την υπογραφή του  

εργολαβικού συµφωνητικού τις ασφαλιστικές συµβάσεις του παρόντος άρθρου. 

 

32.3.2      Ο έλεγχος από τον Κ.τ.Ε θα αφορά την συµβατότητα των όρων των ασφαλιστικών 

συµβάσεων προς τις απαιτήσεις του παρόντος  άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της 

Ε.Σ.Υ. 

 

32.3.3 Σε περίπτωση αδυναµίας του Αναδόχου να προσκοµίσει ασφαλιστική σύµβαση που να 

καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου της ΕΣΥ κατά  την υπογραφή της 

σύµβασης του έργου, θα πρέπει να προσκοµίσει κατά  την υπογραφή της σύµβασης 

απαραιτήτως “Βεβαίωση Ασφάλισης” (Cover Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές 

καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης που θα περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 

 Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο 

εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

32.3.4 Ο Κ.τ.Ε οφείλει εντός 15 ηµερών από την υποβολή να απαντήσει στον Ανάδοχο 

εγκρίνοντας η µη  την ασφαλιστική σύµβαση. 

32.3.5        Η µη ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων από τον Ανάδοχο, έτσι ώστε η ασφαλιστική 

σύµβαση να είναι σύµφωνη µε τους όρους του παρόντος άρθρου και να γίνει δεκτή από 

τον ΚτΕ, συνεπάγεται αφ’ ενός ανέκκλητη ποινική ρήτρα τριών χιλιάδων (3.000)  Ευρώ, 

αφ’ ετέρου την υποχρέωση να υποβάλλει εντός 15 ηµερών από την λήψη της σχετικής 

ειδοποίησης του ΚτΕ νέα αναµορφωµένη ασφαλιστική σύµβαση προς επανέλεγχο. Ο ΚτΕ 

οφείλει εντός 15 ηµερών από την επανυποβολή αυτής να ανακοινώσει την έγκριση του ή 

µη για την νέα σύµβαση. Αν και η νέα σύµβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από 

τον ΚΤΕ τότε ο Κτε προχωρεί στην διαδικασία ασφαλιστηρίου(ων) συµβολαίου(ων) που να 

καλύπτει(ουν) τις συµβατικές απαιτήσεις, πληρωµή ασφαλίστρων κ.λ.π., όπως 

αναλυτικότερα αναφέρεται στην παραπάνω παραγρ. 40.2.1. 
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32.3.6     Η έγκριση η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύµβασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο ούτε 

αποµειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του που απορρέει από το παρόν άρθρο και γενικά 

την σύµβαση του έργου. 

 

32.4   ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

 

32.4.1   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία 

όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την 

(εκάστοτε) ισχύουσα Νοµοθεσία   (∆ιατάξεις  περί  ΙΚΑ  κλπ) 

32.4.2    Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του 

έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το 

προσωπικό   αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας  (  περί  ΙΚΑ  

κλπ). 

 Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, µε 

οποιαδήποτε σχέση  εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης 

φύσεως συνεργάτες του αναδόχου. 

 Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 

32.4.3     Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.40.4.1 και 40.4.2, ο δε 

Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την 

πραγµατοποίηση των ελέγχων. 

32.4.4     Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την  διάρκεια της  σύµβασης 

εκτέλεσης του έργου. 

 

 

32.5    ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   “ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ” 

32.5.1   Ασφάλιση  έναντι  υλικών  ζηµιών 

 

32.5.1.1   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως “κατά παντός κινδύνου” και σύµφωνα µε 

τους όρους των Τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου, την Ελληνική και Κοινοτική 

Νοµοθεσία,  τη συνολική αξία του υπό κατασκευήν Έργου ,όπως αυτή  θα έχει 

προσδιορισθεί  στο τεύχος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του. Η υποχρέωση αυτή 

ισχύει και για τις τυχόν περαιτέρω αναπροσαρµογές του αρχικού συµβατικού ποσού. 

32.5.1.2   Η ασφαλιστική κάλυψη θα  παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας, ή 

καταστροφής, µερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή 

αιτία, όπως απεργίες, κοινωνικές ταραχές, τροµοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, 

κακοτεχνίες, λανθασµένη µελέτη ή /και κατασκευή, ελαττωµατικά υλικά (manufacturer’s 

risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο λάθος κλπ). 

 Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 

-  Βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω 

και εξαιρετικά σπάνιας εµφάνισης. 

-  Βλάβες/ καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το Έργο ατυχήµατα και 

ζηµιογόνα συµβάντα. 

Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή 

τους µέχρι την ενσωµάτωσή τους στο Έργο. 
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32.5.1.3  Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει  και την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης  του Έργου. Η 

διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την 

Οριστική Παραλαβή του Έργου. Σε περίπτωση δύο διαφορετικών προθεσµιών 

λαµβάνεται πάντα υπ΄ όψη η µεγαλύτερη.  

32.5.1.4   Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µη περιλαµβάνει ζηµιές (οι οποίες εξαιρούνται 

διεθνώς) προκαλούµενες από τις ακόλουθες - και µόνο αυτές - αιτίες. 

                    α. ανταρτική δράση, πόλεµο, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα, εµφύλιο  πόλεµο, 

στασίαση ή κατάλυση της συνταγµατικής τάξης της χώρας. 

                    β. Ιονισµό, ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιµο ή  κατάλοιπα 

από καύση πυρηνικού καυσίµου. 

                     γ. ωστικά κύµατα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάµενα αντικείµενα κινούµενα 

µε ταχύτητα ίση  προς την ταχύτητα του ήχου, ή µε υποηχητική  ταχύτητα.  

 δ. πρόστιµα ή / και ποινικές ρήτρες. 

32.5.1.5     Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε ετήσια  βάση, να ζητεί από τους ασφαλιστές του, την 

αναπροσαρµογή του ύψους της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε την 

πραγµατική αξία του Έργου, λαµβανόµενης υπόψη και της Αναθεώρησης  

(συντελεστής  αναθεώρησης  Ο∆Ο - 2151 ). 

32.5.1.6    Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται 

του δικαιώµατος της υπασφάλισης.  

32.5.1.7    Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται “κατά παντός κινδύνου” και οι µόνιµες ή / και 

προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν “παρακείµενη περιουσία” καθώς 

επίσης και ο πάσης φύσεως εξοπλισµός στην περιοχή του Έργου,  που θα 

χρησιµοποιηθεί  για το Έργο, σύµφωνα µε σχετική περιγραφή τους από τον Ανάδοχο.  

 

32.5.2   Ασφάλιση  Αστικής   Ευθύνης   έναντι  Τρίτων 

 

32.5.2.1   Αντικείµενο ασφάλισης:  Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ”  του 

Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι ασφαλιστές  θα υποχρεούνται να καταβάλουν 

αποζηµιώσεις σε Τρίτους για σωµατικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική 

βλάβη και για υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που 

προξενούνται  καθ’ όλη τη διάρκεια  του έργου και της περιόδου συντήρησής του 

εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών 

του Έργου και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον 

εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το 

αντικείµενο της ασφάλισης περιλαµβάνει και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για 

λόγους µη εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκλησης υποβάθµισης του 

Περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της κατασκευής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Νόµου  1650/86 για την προστασία του Περιβάλλοντος. 

 

 Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις  

  

32.5.2.2   ∆ιάρκεια της Ασφάλισης: Η ευθύνη  των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της 

Σύµβασης και λήγει µε το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής Συντήρησης του Έργου.  

32.5.2.3    Όρια  Αποζηµίωσης 
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 (1) Τα ελάχιστα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση Αστικής 

Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα είναι τα 

ακόλουθα: 

 α. Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα Τρίτων      ανεξάρτητα από 

τον αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων Τρίτων:1.220.000 Ευρώ / γεγονός   

 β. Για σωµατική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά  άτοµο :1.220.000 Ευρώ /γεγονός 

 γ. Για σωµατική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων µετά από οµαδικό                            

ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον αριθµό των παθόντων: 1.500.000 Ευρώ /γεγονός 

 δ.  Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 

ασφαλιστικής κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου θα 

είναι κατ’ ελάχιστον: 12.000.000 Ευρώ               

 (2) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και  κατά την 

περίοδο Συντήρησης του Έργου. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των 

Ασφαλιστών θα ανέρχεται στο 50% του  αντίστοιχου ποσού, το οποίο  ισχύει κατά 

την περίοδο εκτέλεσης του Έργου. 

 (3)  Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για την 

περίπτωση ατυχηµάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο έργο. 

Τα όρια αποζηµίωσης δεν θα πρέπει να είναι µικρότερα από 100.000 Ευρώ/άτοµο,  

500.000 Ευρώ/οµαδικό ατύχηµα  και 1.000.000 Ευρώ για όλη την περίοδο 

ασφάλισης. 

 

32.5.3  Ασφάλιση  Κύριου  Μηχανικού  Εξοπλισµού “Κατά Παντός Κινδύνου”. 

 

32.5.3.1   Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο “ κατά παντός κινδύνου” θα καλύπτεται και ο  Κύριος ή 

Βασικός ( Ειδικός και Συνήθης “ Βαρέως Τύπου “) Μηχανικός Εξοπλισµός, ο οποίος θα 

χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του Έργου. 

32.5.3.2    Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την 

ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα 

παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια,  αντίστοιχου τύπου 

ή τουλάχιστον ίδιας  δυναµικότητας. 

 

32.5.3.3    Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιαδήποτε απώλειας ή ζηµιάς ( 

εξαιρούµενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως µηχανικών ή / και ηλεκτρολογικών 

βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή / και 

τυχαία περιστατικά. 

3.5.3.4    Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ  

αποζηµίωση για τυχόν ζηµία ή ολική απώλεια µηχανήµατος κλπ. ακόµη και για την 

περίπτωση ανωτέρας βίας, εκτός από τις περιπτώσεις α,β,γ της παρ. 40.5.1.4. 

32.5.3.5    Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και την µετακίνηση, την µεταφορά και τους 

αναγκαίους ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή του Έργου. Η  

ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη την χρονική περίοδο από την άφιξη στην 

περιοχή του έργου µέχρι  την αποµάκρυνσή τους από αυτό . 

 

32.6             ΑΣΦΑΛΙΣΗ   ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
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32.6.1        Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την 

εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

32.6.2    Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων  είναι 

ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για 

έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 

32.6.3 Η σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί  

εγγράφως, χωρίς  τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθµιση. 

 

32.7    ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρ. 12.5 θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι 

ειδικοί όροι : 

Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως προσωπικό 

που απασχολείται µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια του 

συγκεκριµένου Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος  του Έργου (ΚτΕ), οι τυχόν Υπεργολάβοι 

και οι Μελετητές. 

Ο ΚτΕ., οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύµβουλοι του ΚτΕ (και /ή 

των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε 

τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος 

«∆ιασταυρούµενη ευθύνη αλλήλων» (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη 

των ασφαλιζόµενων φορέων. 

Η ασφαλιστική  εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά: 

 -  του Αναδόχου 

 -  και /ή των Μελετητών και Συµβούλων του 

 -  και / ή του ΚτΕ 

 -  και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών και / ή των Συµβούλων τους 

 -  Και /ή µέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω 

 

µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζηµία από πράξη ή 

παράλειψη των παραπάνω  προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται  από το ασφαλιστήριο 

Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και / ή ζηµία που 

προκλήθηκε από  πράξη ή παράλειψη των παραπάνω. 

Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν 

κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που 

αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου, προκειµένου η 

ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµία κλπ., αποζηµίωση, 

πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της 

Υπηρεσίας. 

Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, 

αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις ( ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση 

από τον Ανάδοχο) η απαίτηση  του αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την 
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καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία  και η ασφαλιστική εταιρεία  

αποδέχεται από τούδε  και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην 

Υπηρεσία, µετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. 

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο τον 

απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύµβαση. 

 Η  ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, των 

Συµβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµία 

οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των παραπάνω προσώπων. 

 

Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς την έγγραφη µε συστηµένη 

επιστολή πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρίας 

τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την Υπηρεσία. 

Με το ασφαλιστήριο των καλύψεων «κατά παντός κινδύνου» καλύπτεται και η ευθύνη της υπηρεσίας 

που απορρέει από τον Αστικό Κώδικα (αρ. 922). 

Άρθρο 33ο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου, όσον αφορά στην ανάπτυξη και εφαρµογή 

Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), όπως προκύπτουν από  την απόφαση της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε 

µε αριθµό ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/12/13-1-2009 (ΦΕΚ 125/Β//27-1-2009), «Οδηγίες για την παρακολούθηση 

και την εφαρµογή των ΠΠ έργου (ΠΠΕ)», 

• την απόφαση της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αριθµό ∆ΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/13.10.2000 (ΦΕΚ 

1265/2000 Τεύχος Β’) του ΥΠΕΧΩ∆Ε για «Εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας Έργων 

(ΠΠΕ) στα ∆ηµόσια Έργα και Μελέτες» 

• τις αποφάσεις ∆ΙΠΑ∆/611/01 (ΦΕΚ 1013Β/2-8-2001) και ∆ΙΠΑ∆/501/03 (ΦΕΚ 928Β/4-7-

2003), 

• το Νόµο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016), «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Άρθρο 158 

«Ποιότητα στα δηµόσια έργα - Προγράµµατα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)», 

• τις απαιτήσεις και περιορισµούς γενικά για θέµατα ποιότητας που θέτουν τα Τεύχη 

∆ηµοπράτησης της Παρούσας Σύµβασης. 

 

Ο Ανάδοχος εντός 30 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, θα υποβάλλει στην Υπηρεσία 

προσχέδιο του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας και του Προγράµµατος Ποιότητας Έργου, 

προκειµένου εντός 15 ηµερών να συµφωνηθεί η δοµή και το περιεχόµενο. Εντός δύο (2) µηνών από 

την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος θα υποβάλλει, σε δυο αντίγραφα, το Σύστηµα Ποιότητας 

που έχει εφαρµογή στο έργο, για έλεγχο, σχολιασµό και έγκριση, η οποία θα πρέπει να γίνει εντός 10 

ηµερών από της υποβολής του.  

Το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου θα συνταχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ∆ΙΠΑ∆/οικ/611/24.7.01 

ΦΕΚ 1013 Β’/2.8.01 Απόφασης του Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε «Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρµογής για το 

περιεχόµενο, τον έλεγχο και την έγκριση προγράµµατος ποιότητας έργου (ΠΠΕ)» και των συµβατικών 

τευχών.  

Η Υπηρεσία ελέγχει , διορθώνει και εγκρίνει την υποβολή σύµφωνα µε την απόφαση του  

υφυπουργού Υπ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε απ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/611/24.7.01 (ΦΕΚ 1013 Β/2.8.01). Τα εγκεκριµένα 
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έγγραφα του Συστήµατος Ποιότητας θα αποτελούν τα ελεγχόµενα έγγραφα ποιότητας, τα οποία ο 

ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιεί σε κάθε περίπτωση. Ο ανάδοχος θα ορίσει, µε σύµφωνη γνώµη 

της Επίβλεψης, έναν επί τόπου υπεύθυνο για κάθε θέµα διασφάλισης ποιότητας και στον οποίο η 

Επίβλεψη θα µπορεί να απευθύνει όλα τα ερωτήµατα αναφορικά µε τέτοιες υποχρεώσεις. Η 

παρακολούθηση και εφαρµογή του προγράµµατος Ποιότητας του Έργου γίνεται βάσει των οδηγιών 

της απόφασης του υφυπουργού Υπ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε αρ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./12/13-01-2009 «Οδηγίες για την 

παρακολούθηση και την εφαρµογή των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ).» 

Για την επίβλεψη της εφαρµογής του Προγράµµάτος Ποιότητας Έργου λαµβάνονται υπόψη και οι 

διατάξεις του άρθρου 135 του Ν. 4070/2012. 

 

 

 

Πολύγυρος – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2021 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

Ο  Προϊστάµενος Τ.Σ.Ε. 

 Σύµφωνα µε την αριθ 590125/2112 οικ. 

 20-09-2021 απόφαση Έγκρισης Μελέτης 

 

Ο αν. Προϊστάµενος Υποδιεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων ΠΕΧ 

   

Αθανάσιος Μαναζής Αθανάσιος Μαναζής Βαλσάµης Μιγδάνης  

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός  ΠΕ Πολιτικός Μηχ/κος  ΤΕ Τοπ. Μηχανικός  
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