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Γ Ε Ν Ι Κ Η   &   Ε Ι ∆ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 

ΜΕΡΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο:  Αντικείµενο 
 

Στο παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνονται οι Γενικοί και οι Ειδικοί 
όροι, σύμφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό και προς τους όρους των υπόλοιπων συµβατικών τευχών και 
της ισχύουσας νοµοθεσίας πρόκειται να κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο το Έργο που αναφέρεται στο άρθρο 1 του 
ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ της ΕΣΥ. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ∆ιατάξεις  που  ισχύουν 
 

Η εκτέλεση των έργων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016)  
«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,  Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Κατά την εκτέλεση των έργων, ακολουθούνται οι  οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων 
των Υπουργείων Εσωτερικών και Υποδοµών (Γενική Γραµµατεία Υποδοµών) και εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς το 
είδος του εκτελούµενου έργου Τεχνικές Προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών, Υποδοµών και (τ) ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., οι 
αναφερόµενες στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στο Τιµολόγιο. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: Σειρά µε  την  οποία  ισχύουν τα  τεύχη της δηµοπρατήσεως 
 

Τα τεύχη της δηµοπρασίας αλληλοσυµπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυµφωνίας µεταξύ των όρων που 
περιέχονται σ' αυτά, η σειρά µε την οποία ισχύουν τα παραπάνω τεύχη, καθορίζεται πάγια, όπως  παρακάτω,  
εκτός  εάν  σε  ειδικές  περιπτώσεις,  ορίζεται  διαφορετικά  στη  διακήρυξη  της δηµοπρασίας. 
 

1.          Το συµφωνητικό. 
2.          Η διακήρυξη της δηµοπρασίας. 
3.          Η οικονοµική προσφορά. 
4.          Το τιµολόγιο δηµοπράτησης. 
5.          Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ. - Ε.Σ.Υ.). 
6.          Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 
             Παραρτήµατα τους, 
7.          Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
8.          Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης. 
9.        Οι εγκεκριµένες µελέτες του έργου  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. 
10.     Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: Απαλλοτριώσεις 
 

Οι  απαιτούµενες για  την  εκτέλεση  των  έργων  απαλλοτριώσεις γίνονται  µε  φροντίδα του εργοδότη 
κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι εκδικαζόµενες αποζηµιώσεις. Ουδεµία ευθύνη ή 
υποχρέωση αποζηµίωσης αναλαµβάνει ο εργοδότης έναντι του αναδόχου, πλην της παρατάσεως προθεσµίας 
περαιώσεως στην περίπτωση καθυστερήσεως του έργου, ένεκα αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, µη οφειλοµένης 
σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Η ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών και η συντέλεση των απαιτούµενων 
απαλλοτριώσεων αποτελούν προϋπόθεση για την εκκίνηση της  διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου 
σύµφωνα µε το άρθρο 49  παρ.  1β του Ν. 4412/2016.  
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Σε  περίπτωση  που  η  ανωτέρω  καθυστέρηση  υπερβεί το τρίµηνο (3  µήνες),  ο  ανάδοχος δικαιούται να 
ζητήσει τη διάλυση της συµβάσεως σύµφωνα µε το άρθρο 161 του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγυήσεις - Σύμβαση 

 
5.1  Με την υπογραφή της Σύµβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από τη 

∆ιακήρυξη. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η παρ. 1β του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 . 
5.2 Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία, έχουν ισχύ, εκτός από τα παραπάνω, και οι 

ειδικές ρυθµίσεις του άρθρου  140 του Ν.4412/2016, που αφορούν στις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, στην ευθύνη των 
κοινοπρακτούντων απέναντι στον κύριο του έργου, στο διορισµό εκπροσώπου και αναπληρωτού αυτού, της 
κοινοπραξίας, ως και στον τρόπο αντικατάστασης αυτών, στον τρόπο συνέχισης των εργασιών αν υπάρξει πτώχευση 
ή θάνατος ενός ή περισσοτέρων µελών της κοινοπραξίας 
κ.λ.π 

5.3  Οι εγγυήσεις καλής λειτουργίας που προβλέπονται  στην  παρ. 2 του άρθρου 72 του   Ν. 4412/2016 
δεν αφορούν την παρούσα σύµβαση. 
 

5.4. Σύμβαση 

(1) Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 86 και 129  του 
Ν. 4412/2016 και στη Διακήρυξη Δημοπρασίας.  

(2) Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση που περιγράφεται στη Διακήρυξη Δημοπρασίας, σε συνδυασμό 
με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, με βάση τα οποία ο Ανάδοχος: 

i. Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα, στην ΕΣΥ και αναλύονται στην Τεχνική 
Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, 

i. Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συμπληρωματικές έρευνες για το έργο, όπως αναφέρεται στην 
παρούσα και στην ΕΣΥ, που θα προτείνει και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία, 

ii. Θα εκπονήσει τις τυχόν αναγκαίες μελέτες εφαρμογής για το έργο, όπου αυτό επιτρέπεται, όπως 
ορίζεται στην παρούσα και στην ΕΣΥ, 

iii. Θα συντηρήσει το έργο, με μέριμνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην 
παρούσα και στην ΕΣΥ. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο: Τόπος  ∆ιαµονής  αναδόχου, Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 
 

Πέρα από όσα ορίζονται στο άρθρο 135 του Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ορίσει τον 
αντίκλητό του κατά την υπογραφή της σύµβασης και όταν το έργο εκτελείται µακριά από την έδρα της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ο ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, να ορίσει 
αντίκλητό του µε έδρα την περιοχή εκτέλεσης του έργου  σύμφωνα µε το άρθρο παρ.3 του Ν. 4412/2016. 
 
6.1 Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 
(1) Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 105 και στο άρθρο 143 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 

του ν. 4782/2021 (Α΄36). 
(2) Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή των εγγράφων της Υπηρεσίας που 

απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα γραφεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της 
Προϊστάμενης Αρχής.  

(3) Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισμοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, που απαιτούνται στα 
πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει: 
να γίνονται εγγράφως με την έννοια του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,  
να επιβεβαιώνεται η πραγματοποίησή τους με κάθε νόμιμο τρόπο και 
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να γίνονται στις δηλωμένες με τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύμβασης διευθύνσεις, εκτός εάν έχουν 
λάβει χώρα μεταβολές, οι οποίες όμως έχουν γνωστοποιηθεί εγγράφως, άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται 
ότι γίνονται εγκύρως στις ήδη δηλωμένες διευθύνσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο:  Μελέτη  των  συνθηκών κατασκευής του έργου 
 

7.1. Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε υποβολή προσφοράς, αποτελεί αµάχητο τεκµήριο, ότι οι 
διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως  τη φύση και την τοποθέτηση του έργου, και έχουν πλήρη 
γνώση  των  γενικών   και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ότι αφορά: 

α.  Τα  κάθε φύσεως πηγές υλικών, θέσεις προσωρινής ή  οριστικής αποθέσεως προϊόντων εκσκαφής, 
τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών. 
           β. Τη δυνατότητα εξασφαλίσεως επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, νερού,ηλεκτρικού 
ρεύµατος και οδών προσπελάσεως. 

γ. Τις µετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις διάφορες  διακυµάνσεις  της στάθµης των 
υπόγειων υδάτων, των υδάτων των ποταµών, χειµάρρων, παλίρροιας ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των 
έργων. 

δ.  Τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το  είδος, την ποιότητα και ποσότητα των 
κατάλληλων και εκμεταλλεύσιμων υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, το είδος και τα µέσα (μηχανήματα, υλικά, 
υπηρεσίες) που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

ε. Τη δυνατότητα έγκαιρης προμήθειας από το εξωτερικό των μηχανημάτων και υλικών που τυχόν 
απαιτούνται. 

στ. Οποιαδήποτε άλλα θέµατα που κατά οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την 
πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 

7.2 Παράλειψη του διαγωνιζόµενου να επισκεφτεί τον τόπο του έργου και να κατατοπιστεί σε όλα τα 
παραπάνω σχετικά µε την εκτέλεση του έργου στο οποίο αναφέρεται αυτή η σύµβαση, µε κανένα τρόπο  δεν  
µπορεί  να  παρουσιαστεί σαν δικαιολογία για οποιαδήποτε παρερµηνεία των όρων και απαιτήσεων που 
περιλαµβάνονται σ'  αυτή,  ούτε τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη συµµόρφωσή του στις συµβατικές του 
υποχρεώσεις. 

7.3  Στην περίπτωση που ο  διαγωνιζόµενος βρει ασυµφωνίες ή  παραλείψεις στα  Σχέδια ή 
προδιαγραφές ή στα λοιπά στοιχεία της Συµβάσεως ή εάν αnµφιβάλλει για την έννοιά τους, πρέπει να ειδοποιήσει 
αµέσως την αρµόδια Υπηρεσία, για να λάβει διευκρινίσεις, πριν υποβάλλει την προσφορά του. Για να ληφθεί 
υπόψη τέτοια αίτηση για παροχή διευκρινίσεως, πρέπει αυτή να υποβληθεί εγγράφως στην αρµόδια Υπηρεσία έξη 
(6) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την ηµέρα που έχει καθοριστεί για τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι 
διευκρινίσεις αυτές γνωστοποιούνται σε κάθε διαγωνιζόµενο που θα απευθυνθεί εγγράφως στην Υπηρεσία, 
τέσσερις (4) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα που έχει καθοριστεί για τη διενέργεια του διαγωνισµού. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο:  Ευθύνες του Αναδόχου 

 
8.1 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016, τόσο για την 

εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, ο δε 
κάθε φύσεως έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από αυτή την 
ευθύνη. Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των εργασιών. 

8.2 Επίσης, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, µε σκοπό τη συµµόρφωσή του, τα εγκεκριµένα 
διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης, όπως και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας που περιλαµβάνονται 
στο φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν µαζί µε τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι 
αποδέχεται και αναλαµβάνει χωρίς επιφύλαξη, να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις 
παραπάνω συνθήκες και όρους. 
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8.3 Τα στοιχεία που σχετίζονται µε τη φύση, τη θέση του έργου και εξαρτώνται από τις συνθήκες του 
εδάφους, όπως π.χ. χαρακτηρισµός εδάφους, ύπαρξη υπόγειων υδάτων, κλπ. είναι ενδεικτικά στη 
µελέτη και ο διαγωνιζόµενος είναι υποχρεωµένος να σταθµίσει τη προσφορά του σύµφωνα µε αυτά που 
αυτός θεωρεί πραγµατικά δεδοµένα. 

8.4  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αν κατά την 
κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι 
διατάξεις για τις αρχαιότητες. Για την καθυστέρηση των έργων ή διακοπή τους από  αυτή την αιτία, έχουν εφαρµογή 
οι σχετικές διατάξεις του νόµου Ν.4412/2016. 

8.5 Οµοίως ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα 
χρησιµοποιηθούν γενικά, τη χρησιµοποίησή τους και την εκτέλεση της εργασίας γενικά, σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσης, των σχετικών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών συµβατικών τευχών που έχουν 
εγκριθεί και τη µελέτη του έργου. 

8.6  Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των 
υπεργολάβων του ή του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά. Οι 
παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να καλυφθούν µε τις Ασφαλίσεις του έργου. 

8.7 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 σύµφωνα µε τις διατάξεις των: Π∆ 305/96 (αρ. 
79), το άρθρο 42 του Ν. 3850/10 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων» ο 
οποίος καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ. 
 8.8 Στα πλαίσια της ευθύνης του, επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να 
λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 

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, σύµφωνα µε το άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 

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∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν. 3850/10 (αρ. 42- 49). 

8.9 Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ της προηγούµενης παραγράφου, 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). 

8.10 Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος 
ενηµερώνει την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες. 
 8.11 Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί επίσης στην λήψη και διατήρηση των µέτρων ασφαλείας 
-προστατευτικών και διαχωριστικών κατασκευών- και για τον πρόσθετο λόγο της εκτέλεσης των εργασιών κατά τη 
λειτουργία των οδών µε κυκλοφορία οχηµάτων. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο:  Τεχνικές Προδιαγραφές 
             9.1 Για τις τεχνικές προδιαγραφές εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου  54 του  Ν. 4412/2016, ενώ ορισµοί 
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα VII του Προσαρτήµατος Α΄. Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου  54 του     Ν. 
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4412/2016 οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 
σύµβασης κατά το άρθρο  61. Ειδικά για τις συµβάσεις κάτω των ορίων ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης νοείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της  προκήρυξης σύµβασης  στο  ΚΗΜ∆ΗΣ, όπως  
αναφέρεται  στο  άρθρο  120 του  Ν.4412/2016. 

9.2 Οι προδιαγραφές των υλικών του έργου συνετάχθησαν έτσι ώστε να συµφωνούν ή να υπερκαλύπτουν, 
από απόψεως ασφαλείας, επιβιωσιµότητας και λειτουργίας, τις ήδη υφιστάµενες για παρεµφερή  υλικά,  
προδιαγραφές  και  πρότυπα οιουδήποτε εθνικού φορέα (ΕΛΟΤ,  Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, 
∆ΕΗ, (τ) Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. κλπ.). Αν εκ παραδροµής ή για οιονδήποτε άλλο λόγο, η προδιαγραφή κάποιου υλικού του 
έργου, υπολείπεται αντιστοίχου ως ανωτέρω προδιαγραφής, η οποία έχει τεθεί σε εφαρµογή προ της ηµεροµηνίας 
υπογραφής της µελέτης του έργου, ισχύει η δεύτερη, χωρίς οικονοµική αξίωση εκ µέρους του αναδόχου. 

9.3  Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω υλικά    θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τα προβλεπόµενα στην 
ΚΥΑ µε Αριθµ. 6690/12 (ΦΕΚ 1914 Β/15-6-2012) «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά,  τεχνικές 
προδιαγραφές,  διαδικασίες αξιολόγησης συµµόρφωσης και σήµανση συµµόρφωσης «CE». 

9.4 Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορούν να εγκρίνονται 
προδιαγραφές και κανονισµοί που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των έργων και στην ποιότητα, στον  τρόπο 
σύνθεσης και επεξεργασίας, στη  χρήση και στον έλεγχο των υλικών  κατασκευής  των  έργων, σύµφωνα  µε  την  
παρ. 8  του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016.  
 
 
ΑΡΘΡΟ  10ο:   Τροποποιήσεις προδιαγραφών -  Τεχνική µελέτη  κατασκευής -  Έλεγχος/ Συµπλήρωση µελετών 
του έργου 
 
 10.1.    Στο άρθρο 3 της Γ.Σ.Υ.-Ε.Σ.Υ. καθορίζεται ότι στην σειρά ισχύος των συµβατικών στοιχείων της 
µελέτης του έργου η τεχνική µελέτη κατασκευής έπεται των προδιαγραφών του έργου. 

10.2.    Κατόπιν τούτων και προς αποφυγή τροποποιήσεων επί των προδιαγραφών του έργου καθορίζεται   
ότι σε όλες τις περιπτώσεις που υποβάλλεται από τον ανάδοχο ''Τεχνική Μελέτη Κατασκευής''  τα  εις  αυτήν  
προβλεπόµενα υλικά  και  εργασίες  θα  είναι  σύµφωνα  απολύτως µε  τις προδιαγραφές του έργου. Τούτο ισχύει 
ανεξάρτητα αν η ''Τεχνική Μελέτη Κατασκευής'' εγκριθεί κατά τη φάση διαδικασίας του διαγωνισµού ή κατά την 
διάρκεια της εκτελέσεως του έργου. 

10.3       Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της σχετικής µελέτης του έργου και να 
υποδείξει εγκαίρως και εγγράφως τυχόν ατέλειες ή σφάλματά της, τα οποία επιδρούν δυσμενώς στην καλή 
κατασκευή και ευστάθεια του έργου και να προτείνει τις απαραίτητες διορθώσεις και συμπληρώσεις, παραµένοντας 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή κατασκευή και ευστάθεια των έργων που κατασκευάζονται από αυτόν. 
Επιπλέον έχει υποχρέωση λήψης πλήρων τοπογραφικών στοιχείων, όταν αυτά δεν περιλαμβάνονται στην 
παραπάνω µελέτη, καθώς και τη συμληρωση της µελέτης εφαρµογής του Έργου και των κατασκευαστικών σχεδίων 
όπου αυτό κριθει αναγκέο από την Επιβλεψη του έργου . 

10.4.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε βάση τις µελέτες που θα του χορηγηθούν, τις έγγραφες 
οδηγίες της Υπηρεσίας και τις εγκεκριµένες από το Υπουργείο Υποδοµών (τ) ΥΠΕΧΩ∆Ε προδιαγραφές 
εκπονήσεως µελετών, να προβεί στην εφαρµογή των µελετών στο έδαφος, στις αναπασσαλώσεις και 
χωροσταθµήσεις των αξόνων των έργων, στον έλεγχο και λήψη των συµπληρωµατικών στοιχείων που 
απαιτούνται για συµπλήρωση και προσαρµογή των στοιχείων της µελέτης που έχουν εγκριθεί, όπως επίσης και 
στη σήµανση της ζώνης καταλήψεως των έργων. 

10.5  O καθορισµός από τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων των 
οιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες επί µέρους 
διατάξεις και τον τρόπο εκτέλεσης των κατασκευών, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να λάβει 
όλα τα µέτρα για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευής που συνθέτουν κάθε 
επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του έργου. Γενικά, τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα 
και αντοχή των έργων, υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής αυτής, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την 
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Υπηρεσία, ή την επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που 
προκύπτει γι' αυτόν από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις. 

10.6. Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν ορίζεται από τα 
σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας, ή από τις οδηγίες - διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε 
απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου πρέπει να είναι άρτιο σε ότι αφορά την άµεση σύνδεσή του µε τα λοιπά 
(γειτονικά) τμήματα του έργου. 

10.7 Ειδικά για την εγκατάσταση των πάσης φύσεως μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισµού, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει κατασκευαστικά σχέδια και μελέτες συνδέσεως αυτών, επειδή οι µελέτες αυτές 
εξαρτώνται από τον τύπο του μηχανήματος που θα εκλέξει ο ανάδοχος (μέσα στα όρια φυσικά που καθορίζονται 
από τη σύµβαση) και εποµένως δεν είναι δυνατή η σχεδίασή των από την Υπηρεσία. 

10.8 Όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού, θα εκτελούνται µε 
µέριµνα του αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο: Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών (άρθρο 95 Ν. 4412/2016) 
 
 11.1  Η  οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ.     

11.2 Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται, σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
 α) µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, οι 
οικονοµικοί φορείς προσφέρουν επιµέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών του 
τιµολογίου και του προϋπολογισµού, εκφραζόµενα σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%). Οι οικονοµικές 
προσφορές συντάσσονται, αριθµητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η Τεχνική 
Υπηρεσία. Τα επιµέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε οµαλή σχέση µεταξύ τους.  Οµαλή είναι η 
προσφορά όταν κανένα επιµέρους ποσοστό έκπτωσης (Ει) δεν είναι µικρότερο από 1,10Εµ-10% ούτε µεγαλύτερο 
από 0,90Εµ + 10%. Προσφορά που έχει αποκλίσεις από τα όρια αυτά είναι απαράδεκτη. Είναι δυνατόν, σε κάποια ή 
κάποιες οµάδες εργασιών η προσφερόµενη έκπτωση  να  είναι  µηδενική,   εφόσον  τηρούνται  οι  παραπάνω  
απαιτήσεις  οµαλότητας  ή  
β) µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, οι οικονοµικές 
προσφορές συντάσσονται µε ελεύθερη συµπλήρωση ανοιχτού τιµολογίου, ιδίως όταν οι ποσότητες των εργασιών 
έχουν προµετρηθεί χωρίς κίνδυνο συµβατικών σφαλµάτων και δεν αναµένονται κατασκευαστικές αποκλίσεις. Στους 
ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς χορηγούνται από την Τεχνική Υπηρεσία, σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή, 
σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα που συµπεριλαµβάνεται στα έγγραφα της σύµβασης:  
αα) τιµολόγιο όµοιο µε το τιµολόγιο της υπηρεσίας, στο οποίο όµως οι τιµές είναι ασυµπλήρωτες και  
ββ)  προϋπολογισµός, όµοιος µε τον προϋπολογισµό δηµοπράτησης (εκτιµώµενη αξία σύµβασης) της αναθέτουσας 
αρχής στον οποίο όµως οι τιµές µονάδας,  τα γινόµενα και τα αθροίσµατα είναι ασυµπλήρωτα. 
Το κονδύλιο για απρόβλεπτες δαπάνες, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 156, συµπληρώνεται 
από την υπηρεσία.  Οι οικονοµικοί φορείς προσφέρουν τιµές,  συµπληρώνοντας ηλεκτρονικά ή έντυπα το 
ασυµπλήρωτο τιµολόγιο και προϋπολογισµό µε τις προσφερόµενες από αυτούς τιµές χωρίς όµως καµία δέσµευση 
οµαλότητας. Συµπληρώνουν επίσης τα γινόµενα των ποσοτήτων επί τις τιµές, τα   επιµέρους  και το  γενικό  άθροισµα, το  
ποσό  για  γενικά  έξοδα  και  όφελος   εργολάβου (Γ.Ε. και Ο.Ε.)  βάσει του αναγραφόµενου ποσοστού, αν προβλέπεται 
χωριστά και το συνολικό άθροισµα του προϋπολογισµού προσφοράς. Όλες οι τιµές στο τιµολόγιο συµπληρώνονται 
ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθµητική µόνο αναγραφή τιµής στο τιµολόγιο δεν λαµβάνεται υπόψη. Η 
έκπτωση αποτελεί το λόγο του προϋπολογισµού προσφοράς µε τον προϋπολογισµό (εκτιµώµενη αξίας σύµβασης) της 
υπηρεσίας, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το κονδύλιο για απρόβλεπτα (τεκµαρτή έκπτωση), σύµφωνα µε το άρθρο 95 του 
Ν. 4412/2016. 
 

11.3  ∆ιευκρινίζεται και επισηµαίνεται όλως ιδιαιτέρως ότι οι αναφερόµενες ενιαίες τιµές µονάδας στο 
Τιµολόγιο Μελέτης είναι γενικής ισχύος, σταθερές και αµετάβλητες και έχουν κοστολογηθεί (µε το προσφερθέν 
ποσοστό έκπτωσης επί των οµαδοποιηµένων τιµών της µελέτης) µε πλήρη ευθύνη του Αναδόχου και µετά από το 
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συνδυασµό των µηχανικών µέσων, που υποχρεούται να διαθέσει και των πραγµατικών δεδοµένων εκτέλεσης του 
έργου. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο: Υπέρβαση Προθεσµιών – Ποινικές Ρήτρες 
 

Για τις Προθεσµίες ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα: 
12.1  Όλες  οι  προθεσµίες  (συνολική  και  τµηµατικές)  αρχίζουν  από  την υπογραφή  της σύµβασης. 
12.2 Μέσα στη συνολική προθεσµία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί µέρους εργασίες του έργου  και  

να  έχουν ολοκληρωθεί οι  προβλεπόµενες από  τη  σύµβαση δοκιµές. Το  ίδιο  ισχύει αναλογικά και για τις 
τµηµατικές προθεσµίες. 

Παράταση της συνολικής ή των τµηµατικών προθεσµιών εγκρίνεται: 
 

α) Είτε «µε αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του 
αντίστοιχου τµήµατος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του 
αρχικού συµβατικού αντικειµένου, µε την επιφύλαξη του άρθρου 153 παρ. 23 του Ν 4412/2016. 

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή µέρος των υπολειπόµενων εργασιών, όταν η παράταση 
κρίνεται σκόπιµη για το συµφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή 
µέρους των υπολειπόµενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση 
έγκρισης παράτασης προθεσµίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόµενων εργασιών του έργου ή 
µιας τµηµατικής προθεσµίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της 
παράτασης αυτής. 

12.3  Κατά  την  έγκριση των  παρατάσεων της  συνολικής ή  των τµηµατικών προθεσµιών, εκτιµάται και 
προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιµήκυνση του χρόνου συµβαλλόµενο µέρος, για το σύνολο ή για 
µέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση 
των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της. 

12.4  Η  έγκριση  των  παρατάσεων  προθεσµιών  γίνεται  από  την  Προϊσταµένη  Αρχή  – Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ύστερα από αίτηµα του αναδόχου στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτηµα 
πρέπει να  υποβάλλεται τουλάχιστον ένα  µήνα  πριν  από  τη  λήξη  της  ισχύουσας  συνολικής  προθεσµίας 
περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήµατος εκδίδεται από την Προϊσταµένη Αρχή - Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) µηνών από την υποβολή του 
αιτήµατος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης µετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσµιών 
επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόµενες από την παράγραφο 3 του 
άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές. 

12.5 Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώµη της 
προς την προϊσταµένη αρχή. Όταν πρόκειται για παράταση «χωρίς αναθεώρηση», ο προϊστάµενος της  
διευθύνουσας υπηρεσίας, σε  αντιπαράσταση µε  τον  ανάδοχο, καταρτίζει πίνακα διαχωρισµού των εργασιών, 
σε εκείνες που µπορούσαν να εκτελεσθούν σε προηγούµενη αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές εργασίες. Οι 
πρώτες διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική περίοδο, µέσα στην οποία µπορούσε και έπρεπε να εκτελεσθούν. Ο 
πίνακας αποτελεί πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά του 
πίνακα διαχωρισµού, µόνο αν τον υπογράψει µε επιφύλαξη.  

Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να συµπράξει στην κατάρτιση ή να υπογράψει τον πίνακα, 
εφαρµόζεται ανάλογα η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 156 του Ν 4412/2016. 
 

Όσον  αφορά τις  ποινικές  ρήτρες ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 
Ειδικότερα: 
 

12.6   Με τη σύµβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, 
αν ο ανάδοχος υπερβεί, µε υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τεθείσες τµηµατικές προθεσµίες κατασκευής του 
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έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και 
παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Η κατάπτωση των  ποινικών  ρητρών  για  
υπέρβαση της  εγκεκριµένης συνολικής  προθεσµίας και  των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών δεν 
ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών ανακαλούνται 
υποχρεωτικά, αν το  έργο περατωθεί µέσα στην εγκεκριµένη συνολική προθεσµία δηλαδή εγκεκριµένη 
προθεσµία και χορηγηθείσα οριακή προθεσµία εφόσον συντρέχει περίπτωση. 

12.7 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της εγκεκριµένης 
προθεσµίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για 
αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις 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 ηµερήσιας αξίας του έργου. 

Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύµβασης δηλαδή του συνολικού χρηµατικού 
ποσού της σύµβασης, µαζί µε το ποσό των συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριµένη προθεσµία του έργου δηλαδή αρχική συνολική προθεσµία και όλες οι παρατάσεις 
που έχουν εγκριθεί µετά από σχετικό αίτηµα του αναδόχου. 

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριµένης προθεσµίας δεν επιτρέπεται να 
υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. Εφόσον στη σύµβαση 
ορίζονται τµηµατικές προθεσµίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ηµέρα 
υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για 
υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) της αξίας της 
σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο: Περιεχόµενο των τιµών µονάδος του Τιµολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 

Ισχύει η αριθμ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/4-5-2017(Β΄1746) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & 
Μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων», που εκδόθηκε κατ’ 
εξουσιοδότηση της παρ.7ζ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στο ΦΕΚ, ήτοι από 19-5-2017 και μετά σχετική τροποποίηση της παραπάνω αρχικής απόφασης με τη με αριθμ. 
πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.39340/ΦΝ466/31-5-2017 (Β΄ 1994) απόφαση, ο εγκρινόμενος Κανονισμός Περιγραφικών 
Τιμολογίων εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων (του Βιβλίου 1 και 
του Βιβλίου 2 του ν 4412/2016) με χρόνο έναρξης την 15η Ιουλίου 2017 και μετέπειτα. 

Οι διαγωνιζόµενοι κατά τη σύνταξη των προσφορών τους, πρέπει να έχουν υπόψη τους, ότι στις συµβατικές 
τιµές µονάδος και στο χρηµατικό ποσό που καθορίζεται µε βάση το συνολικό άθροισµα των δαπανών και το 
εργολαβικό ποσοστό για γενικά ή και σε επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις, κλπ. για  κάθε  είδους  βάρη  και  
υποχρεώσεις  του  αναδόχου,  περιλαµβάνονται  εκτός  από  αυτά  και  τα παρακάτω, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο  άρθρο 138 του  Ν. 4412/2016 «Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου»: 

α. Η προµήθεια όλων των υλικών και µικροϋλικών γενικά που χρειάζονται για την εκτέλεση του έργου, 
ελεύθερων στον τόπο των έργων, η µεταφορά τους µέχρι τον τόπο που θα χρησιµοποιηθούν, η κατεργασία και η 
τοποθέτηση υλικών και µικροϋλικών. Γενικά, η αξία κάθε υλικού και η δαπάνη κάθε εργασίας για την πλήρη και 
σύµφωνα µε τους όρους των στοιχείων της εργολαβίας, κατά τους κανόνες της  τέχνης  και  τις  γενικές  αρχές  
αντοχής,  λειτουργικότητας και  αισθητικής,  άρτια  και  επιµεληµένη αποπεράτωση της εργασίας και η αξία κάθε 
έµµεσης εργασίας και σχετικής δαπάνης, έστω και αν δεν ενδιαφέρεται ρητά στη διατύπωση κάθε µιας εργασίας, 
αλλά είναι αναγκαία για την άρτια αποπεράτωση του έργου σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκτός αν άλλως ορίζεται 
στα συµβατικά τεύχη. 

β. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους για την 
απόθεση προϊόντων ορυγμάτων, περισσευμάτων φυτικών γαιών, υπολειμμάτων κάθε είδους έργων, όπως 
οποιουδήποτε περισσεύματος υλικών, ανεξάρτητα από τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, την διάρκεια αυτής, ή το 
μέγεθος της απαιτούμενης έκτασης (σε συσχετισμό με το δημοπρατούμενο έργο). Όλες οι δαπάνες για τις 
παραπάνω εργασίες, περιλαμβανομένου και των μεταφορών καθώς και της σταλίας αποζημιώνονται πλήρως με 
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τις τιμές του Τιμολογίου και οι  δαπάνες για μεταφορές σε οποιαδήπτε απόσταση περιλαμβάνονται ανηγμένες 
στις τιμές μονάδος του Τιμολογίου, πράγμα το οποίο ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη κατά τη σύνταξη της 
προσφοράς του. Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καμιά καθυστέρηση, ή τροποποίηση του 
προγράμματος, ή καταβολή αποζημίωσης σχετιζόμενα με τέτοια προβλήματα, ενώ παράλληλα θεωρείται αυτονόητο 
ότι οι κάθε είδους αποθέσεις κλπ. θα γίνονται σε αποδεκτούς χώρους και κατά τρόπο που να μην δημιουργούν 
προβλήματα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρμόδιων Αρχών.  

γ.Τα µεταφορικά των εργατοτεχνιτών και του κάθε είδους προσωπικού του, όπως και οι σχετικές δαπάνες 
διαµονής, ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης. 

δ. Οι αποζηµιώσεις λόγω εργατικών ατυχηµάτων. 
ε. Οι δαπάνες γραφείου του αναδόχου, υπαλλήλων του για διεύθυνση και επιστασία των έργων. 

 

στ. Οι εισφορές προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς, τα δώρα για τις εορτές του 
Πάσχα, των Χριστουγέννων κι αδείας και γενικά οι έκτακτες παροχές και αυξήσεις µισθών και ηµεροµισθίων του 
εργατοτεχνικού, επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά κατά την εργατική 
νοµοθεσία. 

ζ. Η δαπάνη για προµήθεια και µεταφορά του ύδατος από οποιαδήποτε απόσταση, όπως και η δαπάνη για 
την εξασφάλιση του ηλεκτρικού ρεύµατος που απαιτείται για την εργολαβία. 

η. Τα ικριώµατα γενικά. 
θ. Έξοδα και φθορές εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και εργαλείων γενικά, φθορές και αποσβέσεις των 

εργαλείων, οργάνων και µηχανηµάτων. 
ι. Η διάνοιξη δρόµων, όπου χρειάζεται, για την προσπέλαση όλων των σηµείων του έργου. 
ια. Οι δαπάνες για µεταφορές και γενικά µηχανηµάτων, εργαλείων ή υλικών από το εξωτερικό, οι οποίες 

µεταφορές πρέπει κατά προτίµηση να γίνονται µε πλοία που έχουν Ελληνική σηµαία, όπως και οι κάθε φύσεως 
δασµοί και τα έξοδα τελωνειακών διατυπώσεων, όπου απαιτούνται. 
 ιβ. Οι τόκοι και οι αποσβέσεις, γενικά, κεφαλαίων κινήσεως και εγγυοδοσιών. 
 ιγ. Οι ασφάλειες υλικών, µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων όταν απαιτούνται από την παρούσα ΕΣΥ. 

ιδ. Οι ασφάλειες για ολόκληρη την αξία του έργου που καθορίζεται µε τη σύµβαση, για κινδύνους άµεσης 
απώλειας ή βλάβης που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία,  µε εξαίρεση τους κινδύνους πολέµου, ανώτερη βία, 
κλπ., στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 157 του Ν. 4412/2016. 

ιε. Τα τέλη χαρτοσήµου συµβολαίων, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, πληρωµών, καθώς και των ειδών που 
εισάγονται από το εξωτερικό και των  υλικών κάθε φύσεως, που προορίζονται για κατασκευή (ενσωµάτωση ή 
εγκατάσταση) του υπόψη έργου, όλα τα παραπάνω όπως κάθε φορά ορίζονται    από το 
Κράτος. 
 

 ιστ. Έξοδα δηµοσιεύσεων γενικώς που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του διαγωνισµού του έργου. 
 

 ιη. Τα κάθε φύσεως έξοδα για την εφαρµογή των κανονισµών ασφαλείας που ισχύουν. 
 

 ιθ. Σύνταξη όλων των επιµετρικών και λοιπών στοιχείων και λογαριασµών της εργολαβίας. 
 

κ. Οι δαπάνες σύνταξης των σχεδίων "εξ εκτελέσεως", η παράδοσή τους εις διπλούν στην Υπηρεσίας σε 
µορφή εκτυπωµένων σχεδίων («ως κατασκευάσθη»), καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή και η παράδοση των 
οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης, µεταφρασµένων στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και ό,τι άλλο απαιτείται για τη 
σύνταξη του «Μητρώου του Έργου», όπως περιγράφεται σε παρακάτω άρθρο της ΕΣΥ. 

κβ. Εργαστηριακές δοκιµές για την έρευνα της αντοχής του εδάφους, για δοκιµασίες των υλικών και για 
έλεγχο των κατασκευών, είτε σε εργαστήριο που θα ιδρυθεί µε δαπάνες του αναδόχου, είτε σε άλλα 
αναγνωρισµένα εργαστήρια που εγκρίνονται από την Υπηρεσία, είτε και στον τόπο των έργων. 
κα. Στέγαση των Γραφείων Επιβλέψεως της Υπηρεσίας στα εργοτάξια και εγκαταστάσεις αυτών. 
 

 κγ. Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική παραλαβή. 
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κδ. Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά νοµοθετικά. 
 
Τις όποιες δαπάνες (φόρος, κρατήσεις κ.λ.π.) για την ανάληψη της εργολαβίας έλαβαν υπ’ όψιν τους οι 

διαγωνιζόµενοι για την διαµόρφωση της οικονοµικής προσφοράς τους και την περιέλαβαν σ' αυτήν. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο: Αναθεώρηση τιµών 
 

Για την αναθεώρηση τιµών µονάδας του έργου εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του  άρθρου 153  του    
Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο: Πιστοποίηση - Εντολή πληρωµών 
 

Για την πιστοποίηση και τις πληρωµές της εργολαβίας ισχύουν τα αναφερόµενα στο  άρθρο 152 του  
Ν.4412/2016 καθώς και όσα αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ της Γ.Σ.Υ.-Ε.Σ.Υ. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο: Τιµές µονάδος νέων εργασιών 
 

Το έργο εκτελείται, σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας 
κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών που δεν 
περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύµβαση και οι οποίες κατέστησαν 
αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική 
σύµβαση, να συνάπτει σύµβαση µε τον ανάδοχο του έργου µε την προϋπόθεση ότι οι συµπληρωµατικές εργασίες 
δεν µπορούν τεχνικά ή οικονοµικά να διαχωριστούν από την κύρια σύµβαση, χωρίς να δηµιουργήσουν µείζονα 
προβλήµατα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, µολονότι µπορούν να διαχωριστούν από την 
αρχική σύµβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να µεταβάλλουν τη συνολική της φύση, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016. 

 
16.1  Οι  τιµές  µονάδος  νέων  εργασιών  καταρτίζονται  σύµφωνα  µε το άρθρο 156  του 

Ν. 4412/2016,  παρ. 5,6,7. 
 

16.2 Για τον κανονισµό τιµών µονάδος νέων εργασιών, όπου προβλέπεται από το Νόµο ότι θα 
εφαρµόζονται τα εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών), διευκρινίζεται ότι αυτά θα 
εφαρµόζονται, άσχετα από τα µέσα τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από τον ανάδοχο για την εκτέλεση των 
εργασιών, (δηλαδή µεγάλου ή µικρού αριθµού µηχανηµάτων, των γνωστών ή άλλων τύπων, αν είναι καινούργια ή 
όχι, εργατικών χεριών συνολικά ή µερικά, σε µικρή ή µεγάλη αναλογία κλπ.). 
 

16.3 Για την σύνταξη των νέων τιµών θα εφαρµοσθούν τα εγκεκριµένα συµβατικά τιµολόγια σύμφωνα με 
την αριθμ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/4-5-2017(Β΄1746) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών 
«Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύεια μέχρι σήμερα. 
 

 16.4 Ο κανονισμός νέων τιμών γίνεται µε τις βασικές τιμές ιδίως των ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων 
μηχανημάτων, σύμφωνα µε τα πρακτικά διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών εργατικών και μισθωμάτων από την 
Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων Ε.∆.Τ.∆.Ε. του Γ’ Τριµήνου 2012. Οι  προκύπτουσες από πρόσφατα 
στοιχεία κόστους τιµές ανάγονται στο χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης µε αντίστροφη εφαρµογή του σχετικού 
τύπου της αναθεώρησης. 
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ΑΡΘΡΟ 17ο: Επιµετρήσεις Εργασιών 
 

Οι  εργασίες,  που  αναγράφονται στον  Προϋπολογισµό µελέτης,  προµετρήθηκαν µε  βάση  τα 
κατασκευαστικά σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης. Οι οριστικές ποσότητες κάθε εργασίας, που θα πιστοποιηθούν 
στον Ανάδοχο θα ληφθούν από τα ακριβή αρχικά και τελικά επιµετρητικά στοιχεία του έργου,  που θα 
κατασκευασθεί σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης,  τα πρόσθετα τοπογραφικά και κατασκευαστικά 
σχέδια που υποχρεούται να συντάξει ο Ανάδοχος και θα εγκριθούν αρµοδίως καθώς επίσης και τις έγγραφες 
οδηγίες της ∆/νουσας Υπηρεσίας. 

17.1 Για τις επιµετρήσεις των εκτελεσθέντων έργων εφαρµόζονται οι διατάξεις οι αναφερόµενες 
στο άρθρο 151 του Ν. 4412/2016. 

17.2 Πέρα από τα παραπάνω, σε ότι αφορά τον τρόπο επιµετρήσεως των διαφόρων ειδών των εργασιών, 
ισχύουν τα Τιµολόγια της εργολαβίας. 

17.3 Για τις εργασίες για τις οποίες δεν ορίζεται µε τα παραπάνω στοιχεία ο τρόπος επιµετρήσεως, θα 
επιµετρηθούν και θα πληρωθούν οι µονάδες εργασιών που πραγµατικά θα εκτελεστούν και δεν θα ληφθούν υπόψη 
τυχόν υφιστάµενες συνθήκες για ιδιωτικά έργα. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο: Προέλευση –  Έλεγχος -  Έγκριση υλικών και ετοίµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων 

18.1    Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά που προδιαγράφονται για την 
κατασκευή του έργου και τα έτοιµα ή ηµικατεργασµένα προϊόντα από την εγχώρια βιοµηχανία ή από τις χώρες της 
Ε.Ε. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση τέτοιων υλικών µε προέλευση από άλλες χώρες του εξωτερικού. Σε κάθε 
περίπτωση τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να συµµορφώνονται µε την ΚΥΑ µε Αριθµ.  6690/12 (ΦΕΚ 1914 Β/15-6-
2012) «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης 
συµµόρφωσης και σήµανση συµµόρφωσης «CE». 

18.2    Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κανονισµούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ΥΠΟΜΕ∆Ι, (τ)ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., Εµπορίου και Βιοµηχανίας-Ενέργειας και 
Τεχνολογίας   (ΥΒΕΤ),  του ΕΛΟΤ,  καθώς επίσης και µε τα συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας 
και της απολύτου εγκρίσεως του αρµοδίου οργάνου της Επίβλεψης  σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την 
αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κλπ. 

18.3   Σε περίπτωση που ο Εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση των 
έργων, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της  αξίας  τους,  ούτε  
αποζηµίωση  για  δαπάνες  αποθήκευσης  και  φύλαξης  των  υλικών  αυτών.   

Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που 
παραδίδονται σε αυτόν από τον Εργοδότη εφόσον, έγκαιρα, το αναφέρει εγγράφως.  

Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο µε πρωτόκολλο, µετά δε την παραλαβή 
τους από τον Ανάδοχο,  αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµία ή απώλεια που τυχόν θα συµβεί στα 
υλικά αυτά. 

18.4 Για ειδικά υλικά, συσκευές και µηχανήµατα, για τα οποία δεν προβλέπεται, από τα συµβατικά τεύχη, 
έλεγχος στο στάδιο του διαγωνισµού, ο εργολάβος έχει υποχρέωση να υποβάλλει PROSPECTUS του εργοστασίου 
κατασκευής µε τεχνικές πληροφορίες, από τις οποίες να αποδεικνύεται το σύµφωνο µε τις προδιαγραφές και 
απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Η παραγγελία των υλικών θα γίνει µετά από σχετική έγκριση των παραπάνω στοιχείων 
που θα έχουν υποβληθεί. Αυτή η κατ' αρχήν έγκριση, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη του για την 
εξασφάλιση, σύµφωνα µε τη σύµβαση, της επίδοσης και απόδοσης του υλικού. 

18.5 Ο ανάδοχος έχει επίσης υποχρέωση να εκτελεί, σύµφωνα µε κρίση της Υπηρεσίας, δειγµατοληψίες 
υλικών, τα οποία προτίθεται να χρησιµοποιήσει για τις διάφορες κατασκευές και να τα εξετάσει µε βάση τις 
απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών της Υπηρεσίας, της χώρας, της χώρας προέλευσης ή να προσκοµίζει 
βεβαίωση του Υπουργείου Βιοµηχανίας, ότι αυτά συµφωνούν προς τις εγκεκριµένες Προδιαγραφές, εφόσον 
υπάρχουν τέτοιες. 
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18.6 Ειδικά για τα υλικά που κατασκευάζονται στην Ελλάδα (όπως καλώδια ή σωλήνες κάθε φύσεως, 
κλπ.) η ποιότητα των οποίων ελέγχεται από το εργοστάσιο κατασκευής, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ειδοποιεί 
την Υπηρεσία 15 ηµέρες πριν από τη σχετική δοκιµασία για να παρακολουθήσουν από  αυτή  οι  παραπάνω  
έλεγχοι  και  δοκιµασίες,  άλλως  θα  προσκοµίζονται τα πιστοποιητικά δοκιµών του εργοστασίου κατασκευής. 

18.7 Υλικά που προβλέπονται από τη µελέτη (όπως π.χ. υδραυλικοί υποδοχείς, µπαταρίες, κρουνοί, 
κλείθρα, χειρολαβές, πλαστικά δάπεδα, ψευδοροφές, διακόπτες, φωτιστικά σώµατα, κ.α.) δεν θα  προσκοµίζονται  
στο  έργο  και  δεν  θα  τοποθετούνται  χωρίς  προηγουµένως  να  προσκοµισθούν δείγµατα και  εγκριθούν από  τη  
∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία ή  αν  προβλέπεται από  την  ΕΣΥ, από την Προϊσταµένη Αρχή. 
Τα παραπάνω δείγµατα θα υποβάλλονται έχοντας πάνω τους καρτέλα στην οποία θα αναγράφονται: ο αριθµός 
του έργου, ο αριθµός τιµολογίου, η χώρα προελεύσεως, το εργοστάσιο κατασκευής και ο τύπος υλικού. Για 
εργασίες που εκτελούνται έξω από το εργοτάξιο (όπως π.χ. κουφώµατα,  έπιπλα, κλπ.) ο ανάδοχος έχει υποχρέωση 
να ενηµερώνει έγκαιρα την επίβλεψη, για να είναι δυνατός ο έλεγχος στα στάδια κατασκευής. 

18.8 Καµία παράταση της συµβατικής προθεσµίας για την αποπεράτωση του όλου έργου και καµία  
αποζηµίωση  δεν  θα  δοθεί  στον  ανάδοχο,  για  λόγους  καθυστερήσεώς του  να  εκτελέσει  τις δοκιµασίες που 
απαιτούνται ή δίνεται εντολή να γίνουν ή για λόγους απορρίψεως ή αντικαταστάσεως ακατάλληλων υλικών. 

18.9 Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα καλύτερα σε ποιότητα που υπάρχουν στην 
αγορά χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Όπου στα συµβατικά τεύχη αναγράφεται ενδεικτικός τύπος ορισµένου 
κατασκευαστή, αυτός δίνεται για συµπλήρωση των χαρακτηριστικών και διευκόλυνση της επιλογής από τον ανάδοχο. Ο 
ανάδοχος όµως µπορεί να προτείνει υλικό οποιουδήποτε κατασκευαστή, ισοδύναµο µε το οριζόµενο, της 
ισοδυναµίας υποκείµενης στην έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 

18.10  Η Επίβλεψη έχει δικαίωµα να διατάξει τον Ανάδοχο τη µη χρησιµοποίηση των υλικών που δεν 
πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα. Εάν ο Ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν 
χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα εργαστήρια 
της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια. Η δαπάνη για τις 
εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον Ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η 
ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον 
Ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 159, παρ. 2 του Ν.4412/2016. 

18.11  Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίζει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου απόδοσης για κάθε υλικό 
ή µηχάνηµα. Εάν τυχόν δεν προσκοµίζονται µετά την έγγραφη ενηµέρωση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας,  θα µπορεί 
η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία να µην πιστοποιεί για πληρωµή τα αντίστοιχα είδη, µέχρι την άφιξη των σχετικών 
πιστοποιητικών, σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ. 6 του Ν. 4412/2016. 
 

18.12   Με την προσκόµιση των υλικών -  εξαρτηµάτων -  µηχανηµάτων στο Εργοτάξιο,  ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να προσκοµίζει  και την έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή, ή του εξουσιοδοτηµένου 
αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, καθώς και τα σχετικά  PROSPECTUS και στην ελληνική γλώσσα. Η εγγύηση αυτή θα 
καλύπτει καλή απόδοση και διαθεσιµότητα ανταλλακτικών για τις περιπτώσεις κακής λειτουργίας ή θέσεως εκτός 
λειτουργίας, τα οποία δεν µπορούν να αποδοθούν σε λάθος χειρισµούς ή έλλειψη συντήρησης από πλευράς 
Εργοδότη (σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης). Η άρση της βλάβης θα επιτυγχάνεται µε αντικατάσταση υλικών, µέσα 
στο χρόνο εγγύησης του έργου,  µε καινούριο του αυτού ακριβώς τύπου. 

18.13  Ειδικότερα για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην 
κατασκευή του έργου ή ενσωµατώνονται σ' αυτό, ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 159 του Ν. 4412/2016 και 
για τον χαρακτηρισµό εδαφών ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 151 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει 
σήµερα. 
ΑΡΘΡΟ 19ο: Εργαστηριακός Έλεγχος Υλικών 
 

 Γενικά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 56 του Ν. 4412/2016 Εκθέσεις δοκιµών, πιστοποίηση και 
άλλα αποδεικτικά µέσα (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) και στο Άρθρο 82 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 62  της Οδηγίας 2014/24/Ε). 
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 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να προσκοµίζουν έκθεση 
δοκιµών από οργανισµό αξιολόγησης της συµµόρφωσης ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιον οργανισµό 
ως αποδεικτικό µέσο συµµόρφωσης µε απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα 
κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
 19.1 Μόλις ο ανάδοχος εγκατασταθεί υποχρεώνεται να µεριµνήσει µε δαπάνες του για την εκτέλεση 
των παρακάτω εργασιών. 

α. Να εξετάσει ώστε όλα τα αδρανή υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για επιχώσεις, υποβάσεις και 
σκυροδέµατα να µην έχουν προσµίξεις οι οποίες θα επιδράσουν δυσµενώς επί της αντοχής του έργου. 

β. Να εξετάσει αν τα παραπάνω υλικά είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
συµβατικούς όρους της εργολαβίας. 

γ.  Οι  εξετάσεις αυτές πρέπει να  γίνουν µε  µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου σε 
εργαστήριο  του  ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.  ή  σε  ιδιωτικό  εργαστήριο  µε  την  έγκριση  της  Υπηρεσίας  και  τα αποτελέσµατα 
αυτά πρέπει να υποβληθούν στην Προϊσταμένη  Αρχή για έγκριση. 

δ. Σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος υποχρεώνεται, µε µέριµνά του και µε δαπάνες 
του να εξετάσει τακτικά τα αδρανή υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για επιχώσεις, υποβάσεις, σκυροδέµατα και 
ασφαλτοµίγµατα, αν είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους συµβατικούς όρους της εργολαβίας και τις 
εγκεκριµένες µελέτης ανάθεσης. 

ε.  Υλικά και εργασίες, οι οποίες δεν θα είναι σύµφωνες µε τις παραπάνω απαιτήσεις των 
προδιαγραφών και µελετών, θα απορρίπτονται από την  Επίβλεψη της Υπηρεσίας. 

στ. Όλες αυτές οι εξετάσεις, δοκιµασίες και έλεγχοι, µετά από την εξέτασή τους και την έγκρισή τους ή 
όχι από την Επίβλεψη της Υπηρεσίας θα υποβάλλονται για ενηµέρωση στην Προϊστάµενη Αρχή µαζί µε τα 
παραπάνω συµπληρωµατικά στοιχεία : 
 

 (1) Για τους ελέγχους συµπυκνώσεις οι θέσεις τους 
 (2) Για τους ελέγχους αδρανών υλικών, ταπήτων και σκυροδεµάτων, η ηµεροµηνία λήψεως. 
 

19.2 Ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να µεριµνήσει, µε δαπάνες του, για την ίδρυση στο εργοτάξιο 
εργαστηρίου, εφόσον τούτο προβλέπεται στους ειδικούς όρους της ΕΣΥ το οποίο θα πρέπει να έχει όλα τα 
απαραίτητα όργανα και το απαιτούµενο προσωπικό, ώστε να είναι δυνατές, οι παραπάνω εξετάσεις, δοκιµασίες 
και έλεγχοι, καθώς επίσης η εύρεση της βέλτιστης υγρασίας, η παρασκευή και συντήρηση δοκιµίων σκυροδέµατος 
και ότι άλλο προβλέπουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

19.3 Ο Κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ανάδοχο να µεριµνήσει ώστε οι παραπάνω 
έλεγχοι, εξετάσεις και δοκιµασίες να γίνονται σύµφωνα µε τους υφιστάµενους κανονισµούς σε Εργαστήρια της 
Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια, ανεξάρτητα ή 
παράλληλα µε τους ελέγχους που θα γίνονται σε τυχόν υφιστάµενο εργοταξιακό εργαστήριο. 

 Επίσης, στα παραπάνω εργαστήρια θα γίνονται και όλοι οι έλεγχοι, εξετάσεις και δοκιµασίες, οι οποίες 
δεν µπορούν να γίνουν στο εργοταξιακό εργαστήριο, πάντοτε µε µέριµνα του αναδόχου. 

19.4 Κατά τα λοιπά ισχύει γενικά το άρθρο 159 Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα Παράλειψη 
συντήρησης και το άρθρο 18.10 της παρούσης, ενώ η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει έλεγχο και 
δοκιµές,  οι οποίες θα  επαναλαµβάνονται  µέχρι  να  επιτευχθούν  τα  απαιτητά αποτελέσµατα, οπότε θα 
συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών, το οποίο θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο και τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
και θα επισυνάπτεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου. 

19.5 Υποχρεωτικές δοκιμές. 

 Ο Ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να διενεργεί δοκιμές με δικές του δαπάνες, κατά την εκτέλεση 
των εργασιών, ανεξάρτητα από τις δοκιμές που θα διενεργήσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 19.5.1 Ελάχιστος αριθμός εκτελεστέων δοκιμών. 

  Θα διενεργούνται οι δοκιμές που προβλέπονται από τις αντίστοιχες ΠΤΠ ή, σε 
περίπτωση ελλείψεως αυτών, από τα AASHO με ελάχιστο αριθμό, τον προβλεπόμενο από 
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την Γ.1748/οικ/00-188/18.01.1969 απόφαση του τ. ΥπΔΕ «Περί συμπληρώσεως» του 
άρθρου 7 παραγρ. 6 των ΓΟΕΣΥ «Περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας εργοταξιακού 
εργαστηρίου του Αναδόχου» και συγκεκριμένα: 

  19.5.1.1 Συμπυκνώσεις. 

   α) Σκάφης ορυγμάτων ή εδράσεως επιχωμάτων, ανά 300,00 
μ μήκους ή πιο αυτοτελούς τμήματος ανά κλάδου οδού. 

Δοκιμή 1 

   β) Επιχωμάτων και στρώσεων εξυγιάνσεως ανά 1000,00 μ3 
συμπυκνωμένου όγκου. 

Δοκιμή 1 

   γ) Υποβάσεων και βάσεων μηχανικώς σταθεροποιούμενων, 
για στρώση ανά 300,00 μ μήκους κλάδου οδού. 

Δοκιμή 1 

   δ) Βάσεων σταθεροποιούμενων με τσιμέντο ανά 200,00 μ 
μήκους κλάδου οδού. 

Δοκιμή 1 

   ε) Για ασφαλτικές επιστρώσεις, ανά 500,00 μ μήκους 
κλάδου οδού. 

Δοκιμή 1 

  19.5.1.2 Έλεγχος κοκκομετρικής διαβαθμίσεως. 

   α) Αδρανών τεχνικών έργων (σκυροδέματα), οδοστρωσίας 
και ασφαλτικών, ανά 300,00 μ3. 

Δοκιμή 1 

   β) Αδρανών στραγγιστηριών ή άλλων ειδικών κατασκευών 
(πχ Β 450, λεπτά σκυροδέματα), ανά 200,00 μ3. 

Δοκιμή 1 

  19.5.1.3 Έλεγχος πλαστικότητας και ισοδυνάμου άμμου. 

   α) Αδρανών σκυροδέματος, ανά 300,00 μ3. Δοκιμή 1 

   β) Αδρανών οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500,00 μ3. Δοκιμή 1 

   γ) Στρώσεων εξυγιάνσεως, ανά 1.000,00 μ3. Δοκιμή 1 

  19.5.1.4 Υγεία Πετρωμάτων. 

   Για κάθε φύσεως αδρανή από την ίδια πηγή ανά 10.000,00 μ3 
ή κλάσμα αυτών, αν πρόκειται για πηγή απ’ όπου λαμβάνεται 
αδρανές υλικό σε μικρότερη ποσότητα. 

Δοκιμή 1 

  19.5.1.5 Δειγματοληψίες και έλεγχοι συμμορφώσεως σκυροδέματος. 

   Το σκυρόδεμα που διαστρώνεται σε μία ημέρα θ’ αποτελεί μία 
παρτίδα. 

 

   α) Κάθε παρτίδα θ’ αντιπροσωπεύεται από μία 
δειγματοληψία έξι (6) δοκιμίων. 

 

   β) Ο αριθμός των δοκιμίων μπορεί να αυξηθεί από έξι (6) σε 
δώδεκα (12) αν πρόκειται να διαστρωθούν περισσότερα 
από ένδεκα (11) αυτοκίνητα. 

 

   γ) Αν η ποσότητα του σκυροδέματος υπερβαίνει τα 150,00 
μ3 η δειγματοληψία θα περιλαμβάνει δώδεκα (12) 
δοκίμια. 

 

   Για κάθε ημερήσια παραγωγή. 

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον ΚΤΣ 
2016. 

Δοκιμή 1 

  19.5.1.6 Έλεγχος ποσότητας ασφάλτου και κοκκομετρήσεως 
ασφαλτομίγματος. 

 

   Για κάθε τρίωρη παραγωγή Δοκιμή 1 

  19.5.1.7 Έλεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοσκυροδέματος κατά 
Marshall. 
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   Για κάθε ημερήσια παραγωγή. Δοκιμή 1 

  19.5.1.8 Έλεγχος ισοδυνάμου άμμου αδρανών ασφαλτικών κατά την 
παραγωγή του ασφαλτομίγματος. 

 

   Για κάθε ημερήσια παραγωγή. Δοκιμή 1 

  19.5.1.9 Έλεγχος προσδιορισμού υγρασίας. 

   Για τα αδρανή των βάσεων των σταθεροποιούμενων με 
τσιμέντο, για κάθε δύο (2) ώρες. 

Δοκιμή 1 

   Διευκρίνιση. 

   Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο κανονικής παραγωγής και 
εκτελέσεως των έργων και όχι στην περίοδο των προπαρασκευαστικών 
εργασιών, οπότε οι εκτελούμενες πολλαπλές δοκιμές για τη ρύθμιση της 
παραγωγής δεν λαμβάνονται υπόψη στον ελάχιστο αριθμό δοκιμών, που 
αναφέρονται ανωτέρω. 

 19.5.2 Επιβολή κυρώσεων. 

  19.5.2.1 Τα αποτελέσματα των ανωτέρω δοκιμών υποβάλλονται μέσα σε δύο (2) ημέρες 
από την ημέρα δειγματοληψίας. 

  19.5.2.2 Οι γενόμενες δοκιμές με ακριβή στοιχεία των θέσεων των δοκιμών 
καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα, που συνοδεύει τις προσωρινές 
επιμετρήσεις και την τελική επιμέτρηση, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος 
τους. 

  19.5.2.3 Σε περίπτωση που, από την παραβολή των ποσοτήτων των εργασιών που 
εκτελέσθηκαν και των αντίστοιχων δοκιμών κατά τις προσωρινές τμηματικές 
επιμετρήσεις, θα προκύψει μικρότερό του ως ανωτέρω καθοριζομένου ορίου 
δοκιμών, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις των κειμένων διατάξεων σε 
βάρος του Αναδόχου. 

   Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι ανέκκλητες, ενώ ο ελλιπής αριθμός των δοκιμών 
δεν μπορεί να καλυφθεί με περισσότερες δοκιμές στα επόμενα στάδια 
εργασίας, σύμφωνα με την αρίθμ. Γ3γ/0/14/125-Ω/17.10.1977 απόφαση του τ. 
ΥπΔΕ «Περί αναθεωρήσεως», του Γ 1748.01/0/188/18.01.1969 αποφάσεως του 
ΥΔΕ «Περί συμπληρώσεως» του άρθρου 7, παράγραφος 6 των ΓΟΕΣΥ, «Περί 
εγκαταστάσεως λειτουργίας εργοταξιακού εργαστηρίου Αναδόχων». 

        19.6 Απαιτούμενοι έλεγχοι και μελέτες. 

 Οι απαιτούμενοι έλεγχοι και μελέτες κατά το χρόνο κατασκευής του έργου, που γίνονται με δαπάνη του 
αναδόχου, εφόσον κριθούν απαραίτητοι από την Υπηρεσία, είναι οι εξής: 

 19.6.1 Έλεγχος αντοχής θεμελιώσεως τεχνικών έργων ή εδράσεως του σώματος της οδού 
(πρεσιομετρήσεις, δοκιμαστική φόρτιση εδάφους κλπ), εκτός δοκιμαστικής φορτίσεως 
πασσάλων, η οποία πληρώνεται ιδιαιτέρως στον Ανάδοχο, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

 19.6.2 Έρευνα προς διαπίστωση της ανάγκης και καθορισμού του είδους και της εκτάσεως 
εκτελέσεως εξυγιαντικών κλπ έργων. 

 19.6.3 Εδαφοτεχνική έρευνα και μελέτες των, μέσα στη ζώνη καταλήψεως της οδού, εδαφών, της 
καταλληλότητας του βαθμού συμπιέσεώς των από ορύγματα ή δάνεια χωμάτων, των 
προοριζομένων για κατασκευή επιχωμάτων, καθώς και έτοιμα επιχώματα. 

 19.6.4 Έλεγχος καταλληλότητας, δηλαδή κοκκομετρικής διαβαθμίσεως, υφής, υγείας, 
πλαστικότητας, υδροφιλίας, σκληρότητας και αντοχής των, για κάθε σκοπό, 
χρησιμοποιουμένων αδρανών, κονιαμάτων και ετοίμων σκυροδεμάτων με θραύση δοκιμίων 
κλπ. 
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ΑΡΘΡΟ 20ο: Χρήση εκρηκτικών υλικών 
 

20.1.    Γενικώς απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλικών για οιονδήποτε λόγο. 
20.2.   Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση εκρηκτικών αφού προηγηθεί συνεννόηση µε τον χρήστη του έργου και 

λάβει από αυτόν γραπτή άδεια προς τούτο. Τονίζεται ότι στην περίπτωση αυτή, κάθε ποινική και αστική ευθύνη 
προς οιονδήποτε τρίτο και τα περιουσιακά του στοιχεία βαρύνει, αποκλειστικά και µόνο, τον ανάδοχο. 

20.3.   Η µελέτη του έργου δύναται να προβλέπει ορισµένες τροποποιήσεις στο νόηµα της παραγρ. 
20.1. και 20.2., οι οποίες θα αναγράφονται, σε ιδιαίτερο κεφάλαιο της Τεχνικής Περιγραφής το οποίο θα 
ονοµάζεται "Χρήση εκρηκτικών υλικών". 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο:  Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας 
 

21.1 Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υπάρχουν 
εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆., οι οποίες πρέπει να µετατοπισθούν από τους κυρίους 
τους.  Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την έκδοση όλων των 
απαιτούµενων από το Νόµο σχετικών αδειών και όπως ορίζεται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/2016, έχει υποχρέωση 
να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές που του 
απευθύνουν ή κοινοποιούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, διάφορες αρχές,  σχετικά µε µέτρα που 
υποδεικνύονται για έλεγχο υγείας, ασφαλείας, κοινής ησυχίας, ρυπάνσεως περιβάλλοντος, κλπ. 

21.2 Ο ανάδοχος δεν θα έχει καµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη µε τις εργασίες αυτές (εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στην ΕΣΥ), έχει υποχρέωση όµως αυτός να διευκολύνει, χωρίς πρόφαση, την εκτέλεση των παραπάνω 
εργασιών, χωρίς να δικαιούται από το λόγο αυτό, ιδιαίτερη αποζηµίωση λόγω καθυστερήσεως ή δυσχερειών που 
παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. 

21.3 Όταν τα έργα ή µέρος τους κατασκευάζονται σε περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις, πρέπει να 
ληφθεί µέριµνα, να µην δηµιουργηθεί βλάβη στις κατασκευές και εγκαταστάσεις που υπάρχουν (αποθήκες, οδούς, 
κτίρια, φωτεινή σήµανση, καλώδια  ηλεκτρικής παροχής και τηλεφώνων, αποχετεύσεις, υδρεύσεις, κλπ.). 

21.4 Πριν από την έναρξη των πάσης φύσεως χωµατουργικών εργασιών, θα αναζητηθούν και θα 
εντοπισθούν τα τυχόν υπόγεια δίκτυα (καλώδια, σωλήνες) τα οποία µε οποιοδήποτε τρόπο διέρχονται υπογείως 
από την περιοχή του έργου. 

21.5 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα χορηγήσει στον ανάδοχο όλα τα διαθέσιµα στοιχεία που τυχόν 
υπάρχουν σ' αυτήν (οδηγίες, σχέδια) τα οποία αφορούν στα δίκτυα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή του έργου. 
Βάσει αυτών, σε συνεργασία µε τον αρµόδιο µηχανικό, θα αναζητηθούν και θα εντοπισθούν από τον ανάδοχο όλα 
τα υφιστάµενα δίκτυα. Η αναζήτηση και ο εντοπισµός θα γίνουν µέσω ανιχνευτή µετάλλου, ο οποίος θα εργάζεται 
χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή χαρακτηριστικού σήµατος στα δίκτυα. Με τον ανιχνευτή θα γίνει ο εντοπισµός της 
οδεύσεως των δικτύων και µε δοκιµαστικές τοµές, εκσκαφές, θα προσδιοριστεί και η φύση του δικτύου 
(τηλεφωνικό καλώδιο, ηλεκτρικό καλώδιο, σωλήνες υδρεύσεως, κλπ.). 

21.6 Τα  αποτελέσµατα της αναζήτησης και εντοπισµού θα αποτυπωθούν πάνω σε σχέδιο κάτοψης της 
περιοχής του έργου. Πάνω σ' αυτό, µε χαρακτηριστική γραµµογραφία, θα παριστάνονται και οι προτεινόµενες 
λύσεις για τη διαφύλαξη του δικτύου, δηλαδή η προστασία επί τόπου µε εγκιβωτισµό εντός σκυροδέµατος, ή η 
µετατόπιση εκτός περιοχής εργασιών µε προσθήκη νέου τµήµατος. 

21.7 Το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί στην Προϊστάµενη Αρχή από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία το ταχύτερο, 
µετά την εγκατάσταση του αναδόχου. Το σχέδιο θα συνοδεύεται µε περιγραφή για προστασία ή µετατόπιση των 
δικτύων. Ειδικότερα, στην περίπτωση της επί τόπου προστασίας, το καλώδιο ή ο σωλήνας υδρεύσεως θα 
τοποθετείται µέσα σε πλαστικό σωλήνα διαµέτρου 16 εκ., ο οποίος θα εγκιβωτιστεί σε σκυρόδεµα (Β-160) 
τετραγωνικής διατοµής διαστάσεων 45 x 45 όπου απαιτηται.  

21.8  Η  εργασία  προστασίας  ή  µετατόπισης  θα  εκτελεστεί  µετά  την  έγκρισή  της  από  την 
Προϊστάµενη Αρχή. 

21.9 Με βάση τα παραπάνω, ουδεµία ζηµία από τον ανάδοχο επί υφισταµένων δικτύων είναι αποδεκτή. 
Αν παρά ταύτα κατά την κατασκευή του έργου προξενηθεί από τον ανάδοχο βλάβη στα δίκτυα, η αποκατάστασή 
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της θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ίδιο. Εξαίρεση από αυτό αποτελεί η περίπτωση γενοµένης βλάβης επί πλαστικού 
αγωγού υδρεύσεως του οποίου η βάση δεν υπεδείχθη από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία µε ακρίβεια τουλάχιστον 
πέντε µέτρων. Στην περίπτωση αυτή, η αποκατάσταση θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο, σύµφωνα µε οδηγίες της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα πληρωθεί ιδιαιτέρως. 

21.10  Η  αποκατάσταση  του  δικτύου που υπέστη βλάβη,  πλην  πλαστικού  σωλήνα,  που προξενήθηκε 
από  τον  ανάδοχο, ανάλογα µε  τη  φύση του δικτύου, θα  εκτελείται όπως παρακάτω περιγράφεται : 
           α.  Υπόγειο τηλεφωνικό καλώδιο: θα αποκαθίσταται άµεσα, µε προσωρινό τρόπο, η συνέχεια των 
επικοινωνιών και ακολούθως θα αντικαθίσταται το βλαµµένο καλώδιο µε νέο σε όλο το µήκος το οποίο 
περιλαµβάνεται µεταξύ  των πλησιέστερων συνδέσµων και σε µήκος όχι µεγαλύτερο των σαράντα (40) 
µέτρων καλωδίου. 

β. Ηλεκτρικό καλώδιο µέσης ή χαµηλής τάσης: θα αντικαθίσταται µε νέο  καλώδιο, το τµήµα του 
υφιστάµενου δικτύου, το οποίο βρίσκεται δέκα (10) µέτρα εκατέρωθεν της βλάβης. 

γ.  Αγωγός δικτύου ύδρευσης:  θα αντικαθίσταται µε νέο σωλήνα, το τµήµα το οποίο βρίσκεται δέκα (10) 
µέτρα περίπου εκατέρωθεν της βλάβης. 

δ.  Αγωγός καυσίµου: θα αντικαθίσταται, µε νέο αγωγό, το τµήµα το οποίο βρίσκεται δεκαπέντε 
(15) περίπου µέτρα εκατέρωθεν της βλάβης. 
 

21.11 Η εργασία αναζητήσεως και εντοπισµού µέσω ανιχνευτή µετάλλων δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, αλλά 
η δαπάνη της περιλαµβάνεται αναλογικά στις τιµές µονάδος του έργου. Η εργασία όµως προστασίας ή 
µετατόπισης πληρώνεται ιδιαίτερα µε βάση τις συµβατικές τιµές, εφόσον υπάρχουν, ή νέες τιµές που θα 
συνταχτούν κατά τα νόµιµα και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το κονδύλιο των απροβλέπτων. 

21.12   Η εγκατάσταση των καλωδίων ανεξάρτητα αν πρόκειται για νέα δίκτυα ή µετακινήσεις 
υφισταµένων, θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει ο µικρότερος δυνατός αριθµός συνδέσεων. 

21.13 Κατά την εγκατάσταση οιουδήποτε καλωδιακού δικτύου δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εγκατάσταση 
“υλικών προστασίας και  καλωδίων”. Θα  προηγείται η  κατασκευή ή  εγκατάσταση των βοηθητικών ή 
προστατευτικών υλικών (άµµου, σωληνώσεων, φρεατίων), θα ελέγχεται από τον επιβλέποντα µηχανικό η αρτιότητα 
των και εν συνεχεία θα εγκαθίστανται τα καλώδια. 

21.14 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε την εγκατάσταση στο έργο να φροντίσει µε δικές του ενέργειες για 
την διατήρηση συνδέσεων µε τις Ο.Κ.Ω (∆ΕΗ,  ΔΕΥΑΗ, ΟΤΕ)  για τις ανάγκες κατασκευής του έργου. 

21.15 Η δαπάνη των τιµολογίων κατανάλωσης των πάρα πάνω παροχών και συνδέσεων για τον χρόνο από 
την εγκατάσταση µέχρι την παράδοση προς χρήση βαρύνει τον ανάδοχο που τις καταβάλει στους αντίστοιχους Ο.Κ.Ω. 
. 
 
ΑΡΘΡΟ 22ο: Υλικά επιχώσεως χανδάκων (καλωδιώσεων - σωληνώσεων) 
 

22.1   Στην  τιµή  εγκαταστάσεως  των  πάσης  φύσεως  καλωδίων  περιλαµβάνεται και  κάθε δαπάνη που 
απαιτείται για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση των υλικών επιχώσεων των χαντακιών, ανεξάρτητα της 
θέσεως προµήθείας τους. 

22.2    Το ίδιο ισχύει προκειµένου και για υλικά επιχώσεως πάσης φύσεως σωληνώσεων. 
22.3     Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται τροποποίηση των ανωτέρω εφόσον σαφώς αναγράφεται στην 

Τεχνική Περιγραφή. 
 
ΑΡΘΡΟ 23ο: Προσωρινές Εγκαταστάσεις - Κατασκευές του αναδόχου 
 

23.1 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φυλάσσει, µε δαπάνη του, τα υλικά, µηχανήµατα, εργαλεία που  του  
παραδίδει  ο  κύριος  του  έργου  για  χρήση  ή  ενσωµάτωση και  είναι  υπεύθυνος  για  κάθε καταστροφή ή 
απώλειά τους, από πληµµελή χρήση ή διαφύλαξη. 
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23.2 Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διαµονής, εργαστήρια, 
γραφεία, κλπ.) που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν µε µέριµνα, 
δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου, σε θέσεις που θα επιτρέπονται από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρµόδιες 
αρχές, µετά από σχετική αδειοδότηση. 

23.3 Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη, υποστήριξη, υποθεµελίωση ή άλλη προστασία 
υπάρχουσας γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές, όπως 
και να λάβει κάθε άλλο µέτρο, για να αποφύγει την πρόκληση ζηµιών σε τρίτους ή στην Υπηρεσία ή και στο έργο,  
αποζηµιούµενος γι΄ αυτές µε βάση τις τιµές του συµβατικού Τιµολογίου ή µε βάση τιµές µονάδας νέων εργασιών 
για τις εργασίες που δεν προβλέπονται από το συµβατικό Τιµολόγιο εργασίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 24ο: Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 
 

24.1 O ανάδοχος έχει υποχρέωση, µε δαπάνες του και πριν παραδώσει για χρήση κάθε τµήµα του έργου, 
όπως και µετά την περάτωση όλου του έργου, να αφαιρέσει και αποµακρύνει από τους γύρω από αυτό το τµήµα, 
χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που απαιτήθηκε και  προβλέπεται  από  το  
προηγούµενο  άρθρο  23  της  παρούσης, τα απορρίµµατα,  εργαλεία  και ικριώµατα,  µηχανήµατα,  υλικά  που  
πλεονάζουν,  χρήσιµα  ή  άχρηστα,  προσωρινές  εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ,  να  σηκώσει (καταστρέψει, 
κλπ.)  κάθε βοηθητικό έργο που θα του υποδείξει η Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήµιο για την µετέπειτα λειτουργία 
(π.χ., των κτιρίων), να ισοπεδώσει τους χώρους που αυτά ήταν αφηµένα ή εγκατεστηµένα κλπ., να παραδώσει δε 
τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές, όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να µεριµνήσει για κάθε 
τι άλλο που απαιτείται για την παράδοση του έργου για εύρυθµη λειτουργία σύµφωνα µε τους όρους της 
σύµβασης ή όπως προδιαγράφεται από την ΓΣΥ-ΕΣΥ και τα λοιπά συµβατικά τεύχη του έργου. 

24.2 Οµοίως ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, εφόσον κατά τη κρίση της Υπηρεσίας δεν υπάρχει πλέον ο λόγος 
ύπαρξης, να καθαιρέσει, αποκοµίσει, κλπ., κάθε προστατευτική κατασκευή που κατασκευάστηκε για την εκτέλεση 
του έργου (εργασίες και παραγωγή υλικών) που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο για να αποφευχθούν κάθε 
φύσεως ζηµιές, ατυχήµατα, κλπ., σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δέντρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς 
εγκαταστάσεις και κάθε φύσεως έργα, όπως και να αποµακρύνει τα περιφράγµατα των εργοταξίων. 

24.3 Εάν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν προβεί 
στην έναρξη και µέσα σε εύλογο χρόνο περάτωση των παραπάνω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του 
αναδόχου και η δαπάνη που έγινε εκπίπτει από την επόµενη πληρωµή προς αυτόν, πέρα από τη µη έκδοση 
βεβαίωσης για εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου ή τµήµατός του γι' αυτό το λόγο. 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο:  Επίβλεψη κατασκευής του έργου 
 

Πέρα από το ότι προβλέπεται στο σχετικό µε την επίβλεψη κατασκευής του έργου, άρθρο 136 του Ν. 
4412/2016 ισχύουν τα παρακάτω: 

α. Ο επιβλέπων το έργο και οι βοηθοί του δεν είναι εξουσιοδοτηµένοι να µεταβάλλουν τις διατάξεις των 
συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, χωρίς έγγραφη έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής γι' αυτό, η δε 
παρουσία αυτών που ασκούν την επίβλεψη δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του, που 
απορρέουν από τη σύµβαση. 

β. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει επαρκή µεταφορικά µέσα για την κίνηση όλου του 
προσωπικού της Υπηρεσίας που ασκεί την επίβλεψη του έργου, τόσο από την πλησιέστερη πόλη προς την περιοχή 
των έργων, όσο και µέσα στην περιοχή αυτή, όλες δε οι σχετικές δαπάνες για την κίνηση αυτού του προσωπικού, 
βαρύνουν τον ανάδοχο.  Ο διευθύνων από µέρους του Αναδόχου υποχρεούται, µετά από ειδοποίηση της 
υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις 
µεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής (άρθρο 
138 παρ. 14 του Ν. 4412/2016). 
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            γ.  Σύµφωνα µε  την παρ. 8 του άρθρου 136 του Ν. 4412/2016, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής του έργου συντάσσει και στέλνει στην προϊσταµένη αρχή,  κάθε τρίµηνο,  συνοπτικές 
ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου και τα σηµαντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε την 
κατασκευή του.  

Στις εκθέσεις αυτές περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ενηµέρωση σχετικά µε την πορεία εφαρµογής της 
εγκεκριµένης µελέτης του έργου, µε τον εντοπισµό σφαλµάτων της προµέτρησης και µε την εµφάνιση 
απρόβλεπτων περιστάσεων που ήδη έλαβαν χώρα ή είναι σε εξέλιξη και εκτίµηση της διευθύνουσας υπηρεσίας 
για το αν στο επόµενο τρίµηνο προβλέπεται να προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών  εργασιών,  καθώς 
και για το κόστος των εργασιών αυτών,  προκειµένου η προϊσταµένη αρχή να αποφασίσει σχετικά µε τη συνέχιση 
του έργου ή τη µείωση του συµβατικού αντικειµένου και τη διάλυση της σύµβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 26ο: Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 
            Οι υποχρεώσεις του αναδόχου προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ειδικότερα στα άρθρα 18 και 138 και 
περιγράφονται και στα συµβατικά τεύχη. 
 

Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄. Η τήρηση 
των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων 
συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρµοδιότητάς τους. Επιπλέον: 
 26.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 138 παρ. 13 του Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην 
παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από τους άλλους εργολήπτες (αναδόχους) οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν από 
τον κύριο του έργου σε εργασίες οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα εργολαβία. Επίσης ο ανάδοχος 
υποχρεώνεται να διευκολύνει τον κύριο του έργου και τους άλλους εργολήπτες ή προµηθευτές και να ρυθµίζει τη 
σειρά εκτέλεσης των εργασιών µέσα στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος ώστε να µην τους 
παρεµβάλλει εµπόδια. 
           26.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθευτεί, µε δική του δαπάνη, όλα τα υλικά, εργατικά και µηχανήµατα 
που είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου καθώς και για τη µεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους. Ο 
Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες όλα τα µηχανήµατα και 
εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. 
 26.3 Οποιαδήποτε ζηµιά ή καταστροφή στο έργο είτε στα µηχανήµατα είτε στις εγκαταστάσεις που 
προέρχεται από οποιοδήποτε λόγο ή δολιοφθορά, κατά την διάρκεια της εργολαβίας, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο 
οποίος είναι υποχρεωµένος και να την αποκαταστήσει. 

26.4  Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση για ζηµιές και καταστροφές στις εγκαταστάσεις, στα 
µηχανήµατά του κλπ., που θα οφείλονται σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες, έστω και αν είναι εξαιρετικά σπάνιας 
εµφάνισης (π.χ. πληµµύρες, θύελλες, χιονοπτώσεις κλπ.). 

26.5 Σύµφωνα µε τις ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες του έργου και τις οδηγίες της Επίβλεψης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να µορφώνει ή να διανοίγει στα εκτελούµενα υπ’ αυτόν παντός είδους τµήµατα του κτιρίου, τις 
απαιτούµενες οπές διόδου ή φωλιές ή αύλακες εντοιχίσεως των σωλήνων ή εξαρτηµάτων των διαφόρων 
ηλεκτροµηχανολογικών έργων του. 

26.6 Οπωσδήποτε απαγορεύεται η µόρφωση από τον ανάδοχο οπών ή φωλεών στα από οπλισµένο 
σκυρόδεµα τµήµατα των κτιρίων, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού. 

26.7  Στις συµβατικές τιµές της εργολαβίας περιλαµβάνονται, πλην της δαπάνης διανοίξεως και η δαπάνη 
αποκαταστάσεως των µορφουµένων ή διανοιγµένων φωλεών, οπών ή αυλακών για την τοποθέτηση των 
σωληνώσεων των διαφόρων εγκαταστάσεων. 
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26.8  Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την  έκδοση  
όλων  των  απαιτουµένων  από  τον  Νόµο  αδειών και καθίσταται ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος 
για κάθε παράβαση των εν ισχύει διατάξεων περί εκτελέσεως των εργασιών. 

 
ΑΡΘΡΟ 27ο: Ασφάλιση Προσωπικού 
 

27.1 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, ανεξάρτητα από το εάν το έργο εκτείνεται µέσα ή έξω από ασφαλιστική 
περιοχή του ΙΚΑ, να ασφαλίζει σ' αυτό, όλο το προσωπικό που απασχολεί, ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις για το ΙΚΑ και τους λοιπούς, κατά το νόµο, οργανισµούς κοινωνικής ασφαλίσεως. 
            27.2 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες, 
αναγνωρισµένες από το κράτος, το εργατοτεχνικό και λοιπό πάσης φύσεως προσωπικό µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας, καθώς και αυτό που απασχολούν οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης φύσεως 
συνεργάτες του Αναδόχου, που απασχολούνται σε εργοτάξια του έργου, εάν αυτό δεν υπάγεται στις διατάξεις περί 
ΙΚΑ. Η εκπλήρωση της παραπάνω υποχρεώσεως του αναδόχου βεβαιώνεται µε την προσκόµιση στην Υπηρεσία των 
σχετικών ασφαλιστηρίων συµβολαίων,  στα οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 139 του Ν. 4412/2016. 

Σε  περίπτωση  που  δεν  προσκοµισθούν  τα  ασφαλιστήρια  συµβόλαια,  η  Υπηρεσία  δικαιούται  να 
εφαρµόσει ανάλογη κράτηση από το λογαριασµό του και µέχρι να τα προσκοµίσει. Εάν ο ανάδοχος παραλείψει τη 
σύναψη των παραπάνω ασφαλειών ή παραλείψει την καταβολή των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία προβαίνει στη 
σύναψη της ασφάλειας ή την καταβολή των ασφαλίστρων για λογαριασµό του αναδόχου και παρακρατεί τα ποσά 
που δαπανήθηκαν για λογαριασµό του. 

27.3 Ο ανάδοχος που θα αναδειχτεί έχει υποχρέωση µε την υπογραφή της σύµβασης, να υποβάλλει 
δήλωση στο αρµόδιο υποκατάστηµα του ΙΚΑ για την εργολαβία που ανέλαβε, δίνοντας πλήρη στοιχεία γι' αυτό 
(είδος, περιοχή εκτελέσεως, προϋπολογισµό, κλπ.). 

27.4 Ο ανάδοχος που, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ΑΝ 1846/51 θεωρείται εργοδότης, έχει υποχρέωση να 
καταβάλλει εγκαίρως και ανελλιπώς στο ΙΚΑ και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς τις νόµιµες εισφορές 
πάνω στους µισθούς και τα ηµεροµίσθια, όπως κάθε φορά ορίζονται, που βαρύνουν τόσο αυτόν τον ίδιο όσο και 
το εργατοτεχνικό και κάθε φύσεως προσωπικό που θα προσληφθεί από αυτόν, το οποίο θα απασχοληθεί στο 
υπόψη έργο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 28ο: ∆οκιµές Εγκαταστάσεων 
 

28.1 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και όταν ολοκληρωθεί η περάτωση των εργασιών των 
εγκαταστάσεων, ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να προβαίνει στις απαιτούµενες δοκιµές µε δικά του µέσα, 
δαπάνες και όργανα σύµφωνα µε το άρθρο 138. παρ.5 του Ν. 4412/2016. 

28.2 Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, τις ισχύουσες προδιαγραφές 
και τις απαιτήσεις των αρµοδίων οργάνων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

28.3 Οι δοκιµές θα πρέπει να γίνονται έγκαιρα µε τρόπο ώστε τυχούσα αστοχία της εγκαταστάσεως να 
µην έχει επιπτώσεις στις ακόλουθες εργασίες. 

28.4 Τονίζεται ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες ∆ιατάξεις οι επιτυχείς δοκιµές αποτελούν προϋπόθεση για 
την έκδοση βεβαίωσης περατώσεως εργασιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 29ο: Χρήση έργου πριν από την αποπεράτωση- διοικητική παραλαβή για χρήση 
 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να λάβει στην κατοχή της ή να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε τµήµα του 
έργου που έχει περατωθεί ή έχει µερικά εκτελεστεί, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής. 
Αυτή όµως η κατοχή ή χρήση δεν θεωρείται ότι  αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας που δεν έχει 
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εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Εάν η κατοχή ή χρήση από τον εργοδότη τµηµάτων του έργου 
καθυστερήσει την πρόοδο των υπολοίπων εργασιών, αυτό θα ληφθεί υπόψη από την Υπηρεσία η οποία θα δώσει 
ανάλογη αύξηση των προθεσµιών αποπεράτωσης του έργου, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει νοµότυπα α 
ανάδοχος.  

Εάν αυτή δε η κατοχή ή χρήση τµήµατος του έργου  επιβάλλει πρόσθετες δαπάνες  στον  ανάδοχο,  τότε  
η  Υπηρεσία θα  καταβάλλει σ'  αυτόν  τις πραγµατικές δαπάνες µε βάση πρωτόκολλο καθορισµού νέων τιµών που 
θα συνταχθεί. 

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία αποφασίσει να προβεί στην κατοχή ή χρήση τµήµατος του όλου έργου, 
πλήρως αποπερατωµένου ή όχι, δύναται να προβεί στη διοικητική παραλαβή του, όπως προβλέπεται από  το 
άρθρο 169 του Ν. 4412/2016.  

Η διοικητική παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο µεταξύ του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας, 
του επιβλέποντος, εκπροσώπου της υπηρεσίας συντήρησης εφόσον αυτή έχει καθοριστεί και του αναδόχου. Αν το 
έργο παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από τον φορέα κατασκευής του συµπράττει στο πρωτόκολλο και 
εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο εκπρόσωπος του φορέα συντήρησης ή ο ανάδοχος κληθούν και δεν 
παραστούν ή αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς, µε σχετική µνεία 
κατά περίπτωση  και  αυτό  κοινοποιείται αρµόδια. Το  πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία  του  έργου  ή  των 
τµηµάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών. 
 Η  κατά  την  προηγούµενη  παράγραφο  διοικητική  παραλαβή  για  χρήση  γίνεται  αµέσως  µετά  την 
περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τµηµάτων του, αν αυτό προβλέπεται από τα συµβατικά τεύχη. Αν 
δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, µπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα από απόφαση της διευθύνουσας 
υπηρεσίας. 
 Αν από τη σύµβαση προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του έργου, δεν 
απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. Το ίδιο ισχύει αν η παράλληλη χρήση προκύπτει από τη φύση των 
εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να διενεργείται διοικητική παραλαβή του έργου µετά από σχετική 
απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου παρ. 5 άρθρο 169 του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 30ο: Υποχρέωση συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο 
 

Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή συντήρησης των έργων γενικά ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες, εκτός αν 
ορίζεται αλλιώς στην ΓΣΥ-ΕΣΥ. Γενικά για το χρόνο εγγύησης ισχύουν τα αναφερόµενα  στο άρθρο 171  του Ν. 
4412/2016: Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιθεωρεί 
τακτικά τα έργα,  να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους.  
 Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το χρόνο εγγύησης, οι 
απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για 
λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό  τεύχος,  ο 
µορφότυπος του οποίου και η συχνότητα καταγραφής συµφωνούνται µε την διευθύνουσα υπηρεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 31ο: Παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος 
 

30.1 Τοπική παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος δεν διατίθεται. Εφόσον όµως κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας υπάρχει σχετική επάρκεια σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, όταν το έργο εκτελείται µέσα στο χώρο τους, 
είναι δυνατό να διατίθεται ηλεκτρική ισχύς ή και ύδωρ µε πληρωµή που θα συµφωνηθεί και σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες κανονισµούς περί ασφαλείας. 
           30.2 Τις γεννήτριες, µετασχηµατιστές, καλώδια σύνδεσης, κλπ., που µπορεί να απαιτηθούν, πρέπει να 
προµηθευθεί και εγκαταστήσει ο ανάδοχος µε φροντίδα και δαπάνη δική του. 
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ΑΡΘΡΟ 32ο: Μέτρα υγιεινής - Πρώτες Βοήθειες 
 

Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει, µε δική του δαπάνη, σε κατάλληλες θέσεις χώρους υγιεινής (υποχρεωτικά 
WC, προαιρετικά ντους) για χρήση αυτών που ασχολούνται στα έργα και θα φροντίζει να διατηρούνται καθαρά 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Υπουργείου Εργασίας. Οφείλει επίσης να εγκαταστήσει στον τόπο των έργων 
στοιχειώδες φαρµακείο µε επαρκή εφοδιασµό για να µπορεί να παρέχει ικανοποιητικές πρώτες βοήθειες σε 
µικροτραυµατισµούς κατά την εκτέλεση των έργων. 
 
ΑΡΘΡΟ 33ο: Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις 
 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις, όπως 
ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

Κατ΄ εξαίρεση αυξοµειώσεις στο χαρτόσηµο τιµολογίου ή άλλοι φόροι του ∆ηµοσίου που βαρύνουν 
άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο, µόνο στο µέτρο που ίσχυαν, κατά τον χρόνο υποβολής 
της προσφοράς. 
 Τυχόν µεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. 
Τα δύο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος, ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου 
αυτού. 
 
ΑΡΘΡΟ 34ο: Περί Φ.Π.Α 
Σχετικά µε τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ισχύουν γενικά οι διατάξεις περί Φ.Π.Α., δηλαδή ο Κύριος του 
έργου (Υπηρεσία) καταβάλλει στον ανάδοχο Φ.Π.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 35ο:  Τήρηση Αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων 
 

35.1 Ο ανάδοχος, που είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των Νόµων κλπ., όπως ορίζεται στο άρθρο 138 του 
Ν. 4412/2016, έχει υποχρέωση να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία  τις  σχετικές  
διαταγές  και  εντολές  που  του  απευθύνουν ή  κοινοποιούν κατά  τη  διάρκεια εκτέλεσης του έργου, διάφορες 
αρχές, σχετικά µε µέτρα που υποδεικνύονται για έλεγχο υγείας, ασφαλείας, κοινής ησυχίας, ρυπάνσεως 
περιβάλλοντος, κλπ. 

35.2 Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την ασφάλεια τόσο των έργων, όσο 
και του προσωπικού του και του προσωπικού του εργοδότη, όπως και γενικά κάθε τρίτου, ευθύνεται δε απόλυτα, 
αστικά και ποινικά, για κάθε ατύχηµα, ζηµιά ή βλάβη, που τυχόν επισυµβεί στο προσωπικό που εργάζεται ή 
συναλλάσσεται στο εργοτάξιο ή στο προσωπικό του εργοδότη ή σε κάθε τρίτο, λόγω µη λήψεως από αυτόν ή το 
προσωπικό του, των µέτρων ασφαλείας που ενδείκνυνται, αλλά και από οποιαδήποτε άλλη αιτία, όπως και για τα 
τυχαία. 
Κατά συνέπεια καθίσταται αποκλειστικά υπόχρεος για την πληρωµή προστίµου, χρηµατικής ποινής, αποζηµιώσεως 
και κάθε άλλης ποινικής ή αστικής ευθύνης, που θα προκύψει κατά οποιονδήποτε τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, από 
την εκτέλεση των έργων (Εργατικά Ατυχήµατα - Αστικά Αδικήµατα κλπ.)  σύµφωνα 
µε το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016. 
 

35.3 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την έκδοση όλων των 
απαιτούµενων από το Νόµο αδειών και καθίσταται, ουσιαστικά και αποκλειστικά, υπεύθυνος για κάθε παράβαση 
των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Είναι επίσης υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την 
τήρηση στο εργοτάξιο όλων των απαιτούµενων στοιχείων που προβλέπονται από το Νόµο και να εφαρµόσει τα 
επιβαλλόµενα µέτρα ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών,     όπως   αυτό   ρυθµίζεται   µε   τις   αποφάσεις   
∆ΙΠΑ∆/οικ./177/2.3.2001     (Β266), ∆ΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001(Β686) και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27.11.2002 (Β16) και το 
άρθρο 138 του Ν.4412/2016 πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή 
δηµοσίων έργων (Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ). 
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35.4  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα Νοµοθεσία και τους εγκεκριµένους 

περιβαλλοντικούς όρους 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. 
 
ΑΡΘΡΟ 36ο:  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 

36.1 Ορισμός της ανωτέρας βίας 
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι 

κατωτέρω περιστάσεις που αποδεδειγμένα επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών:πόλεμος, εχθροπραξίες, 
εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, ανταρτική δράση, επανάσταση, τρομοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση 
της συνταγματικής τάξης της χώρας, εμφύλιος πόλεμος,βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον 
Ανάδοχο, τους υπεργολάβους του και το προσωπικό του, γενική απεργία εργαζομένων, γενική ανταπεργία 
εργοδοτών, ανεύρεση κεκρυμμένων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση 
ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων 
του ή του προσωπικού του,άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συμβατικά τεύχη, και:που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, και που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και 
για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Α.Κ., και που δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να 
αποτραπούν ή να υπερνικηθούν μετά την επέλευσή τους με ενέργειες εκ μέρους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 

36.2 Ειδοποίηση για ανωτέρα βία 
Εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη παρεμποδίζεται ή προβλέπεται να παρεμποδιστεί στην εκτέλεση 

των συμβατικών του υποχρεώσεων εξ αιτίας ανωτέρας βίας, τότε θα ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος για το 
γεγονός ή τις περιστάσεις που αποτελούν την υπόψη ανωτέρα βία και θα καθορίσει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις 
τις οποίες παρεμποδίζεται ή θα παρεμποδιστεί να εκπληρώσει.  Η ειδοποίηση θα κατατεθεί εντός ανατρεπτικής 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα που το καταθέτον θιγόμενο μέρος έλαβε γνώση ή θα έπρεπε να είχε 
λάβει γνώση του γεγονότος ή της περίστασης που αποτελεί κατά την άποψή του ανωτέρα βία.  Όταν πρόκειται για 
έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί οριστικά, η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε είκοσι (20) 
ημέρες. 

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν θα ισχύσει για 
υποχρεώσεις οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη αναφορικά με την καταβολή οφειλομένων προς στο άλλο 
μέρος σύμφωνα με τη σύμβαση. 

 
36.3 Καθήκον για τη μείωση καθυστερήσεων 

Τα συμβαλλόμενα μέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την 
ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας, κατά την εκτέλεση 
των συμβατικών τους υποχρεώσεων. 

Το φερόμενο ως θιγόμενο μέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το αφορούν, υποχρεούται 
να ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος. 
 

36.4 Συνέπειες ανωτέρας βίας 
Όταν ο Ανάδοχος φέρεται να είναι το θιγόμενο μέρος που παρεμποδίζεται στην εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την οποία υπεβλήθη η έγγραφη ειδοποίηση κατά τα, ισχύουν 
οι διατάξεις του άρθρου 157 και  του του άρθρου 204 του  Ν.4412/2016. 
 

36.5 Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο 
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Σε περίπτωση που κάποιος υπεργολάβος, ακόμα και εγκεκριμένος από την Υπηρεσία, δικαιούται, στα 
πλαίσια της σύμβασής του ή τυχόν άλλης συμφωνίας, ειδικότερης αντιμετώπισης εξ αιτίας ανωτέρας βίας και ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την απαίτηση της πλήρους εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων 
έναντι του ΚτΕ κατά τα οριζόμενα στην παρούσα. 
 

ΑΡΘΡΟ 37ο:  ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

 

37.1 Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών 

Ισχύουν τα οριζόμενα του άρθρου 174 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 87 του 
Ν.4782/2021. 

37.2 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Ισχύουν τα οριζόμενα του άρθρου 175 του Ν.4412/2016,  

37.3 Διαιτητική επίλυση διαφορών 

Ισχύουν τα οριζόμενα του άρθρου 176 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 88 του 
Ν.4782/2021. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείµενο εργολαβίας και Προϋπολογισµός Μελέτης 
 

 1.1. Αντικείµενο της  παρούσας εργολαβίας είναι η  εκτέλεση του έργου με τίτλο:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ (ΡΕΜΑ ΤΟΥΣΗ)»». 

1.2  Η συνολική δαπάνη του έργου, σύµφωνα µε την µελέτη της Υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό 
των 2.320.000,00 € (ΕΥΡΩ) στο οποίο συµπεριλαµβάνονται εργασίες, το ποσοστό 18% για (Γ.Ο+ Ε.Ε.), 
Απρόβλεπτα 15%, Αναθεώρηση και ΦΠΑ (24%). Το έργο χρηµατοδοτείται από τις  πιστώσεις του έργου της 
ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ01810037 
 
.ΑΡΘΡΟ 2ο: Τιµές µονάδος 
 

 2.1. Οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου Μελέτης, αναφέρονται σε πλήρως τετελεσµένες εργασίες, όπως 
περιγράφονται και συµπληρώνονται στα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας. Με τις τιµές αυτές θα αποζηµιωθεί ο 
Ανάδοχος. 

 2.2 Στις τιµές µονάδος επιπλέον (βλ. και αρθρο 13 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) περιλαµβάνονται: 
 

2.2.1    Η αξία προµήθειας όλων των απαιτουµένων για την εκτέλεση των διαφόρων ειδών εργασιών,  
σκαλωσιών,  υλικών  και  µικροϋλικών,  καθώς  και  αξία  και  δαπάνη  φορτοεκφόρτωσης, µεταφοράς 
προσκόµισης  αυτών µέχρι τη θέση χρησιµοποίησης ή ενσωµάτωσής τους, µετά του υπολειποµένου χρόνου  και  
τις  καθυστερήσεις των  µέσων  µεταφοράς, εκτός  αν  άλλως  αναφέρεται ευκρινώς στο Τιµολόγιο Μελέτης. 

2.2.2    Κάθε δαπάνη για αγορά ή ενοικίαση, µεταφορά επί τόπου των έργων και χρησιµοποίηση κάθε 
είδους µηχανηµάτων, εργαλείων, µεταφορικών µέσων, µε όλα τα  έξοδα κίνησης, λειτουργίας, συντήρησης 
επισκευής, σταλίων λόγω κακοκαιρίας ζηµίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας απόσβεσης, προστασίας, 
ασφαλίστρων, κλπ., και χρησιµοποίησης αυτών, καθώς και την αξία των καυσίµων, λιπαντικών, νερού και 
ρεύµατος για τις εργασίες πλήρως και έντεχνα τετελεσµένες. 

2.2.3    Οι δαπάνες κατεργασίας, χρησιµοποίησης και τοποθέτησης των αναφερθέντων υλικών, καθώς  και  
κάθε  πρόσθετης εργασίας,  έστω  και  µη  ρητώς  κατονοµαζόµενης στη  διατύπωση κάθε κονδυλίου, που 
απαιτείται όµως κατά τα συµβατικά της δηµοπρασίας, κατά τη µελέτη και της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, για την 
ασφαλή, πλήρη και έντεχνη εκτέλεση και εµπρόθεσµη αποπεράτωση του έργου. Στις δαπάνες περιλαµβάνεται και 
η εκτέλεση ορισµένων εργασιών µε τη βοήθεια εργατικών χεριών σε όσες περιπτώσεις ή είναι αδύνατο ή δεν 
ενδείκνυται να χρησιµοποιηθούν µηχανικά µέσα. 

2.2.4 Οι δαπάνες για φορτοεκφόρτωση, µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (με την σταλία 
μεταφορικών μέσων) και εναπόθεση των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων προϊόντων εσκαφών /καθαιρέσεων και 
των λοιπών ακατάλληλων υλικών σε κατάλληλα σηµεία, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Ορων. ∆ιευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καµιά καθυστέρηση, ή τροποποίηση του προγράµµατος, 
ή καταβολή σχετικής αποζηµίωσης, ενώ παράλληλα θεωρείται αυτονόητο ότι οι κάθε είδους αποθέσεις κ.λ.π. θα 
γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να µην δηµιουργούν προβλήµατα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση 
των αρµόδιων Αρχών.  

2.2.5    Οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για τυχόν διόρθωση ή καθαίρεση και ανακατασκευή κακότεχνων 
µερών του έργου, µετά από εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 2.3. Στα γενικά έξοδα του εργολήπτη περιλαµβάνονται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/2016, και οι 
παρακάτω ειδικές δαπάνες που τον βαρύνουν αποκλειστικά: 
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2.3.1    Κάθε δαπάνη που µπορεί να προκύψει για την ασφαλή και έντεχνη αποπεράτωση του έργου,  
καθώς  και  κάθε  δαπάνη  που  καθορίζεται από  την  ΕΣΥ  ότι  περιλαµβάνεται στις  τιµές  του Τιµολογίου 
Προσφοράς του Αναδόχου. 

2.3.2    Οι πληρωµές του εργολάβου υπόκεινται στις νόµιµες κρατήσεις, φόρους κλπ. για έργα του 
Προϋπολογισµού του ∆ήµου Ηγουμενίτσα. 

2.3.3   Οι τιµές µονάδας του Τιµολογίου έχουν γενική ισχύ και εφαρµόζονται συµβατικά ανεξάρτητα από 
τις επί µέρους ποσότητες των διαφόρων  εργασιών που θα εκτελεσθούν, είτε πρόκειται για κατασκευές από την 
αρχή, είτε για συµπληρώσεις ή επισκευές υπαρχόντων έργων. 

2.3.4    Οι τιµές αυτές ισχύουν επίσης γενικά και ανεξάρτητα από τις ώρες - ηµέρα και νύχτα - εργάσιµες 
ηµέρες ή αργίες, που θα ορισθεί από την υπεύθυνη Υπηρεσία, ότι θα εκτελούνται οι εργασίες. 

2.3.5   Οι απαιτούµενες δαπάνες για τη φύλαξη των υλικών, µηχανηµάτων, κλπ., που παραδίδονται στον 
Ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: Τεχνική µελέτη - Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
 3.1 Η  τεχνική  µελέτη  (τεύχη - Σχέδια)  που  αφορούν  στο  παρόν  έργο  περιέχονται στο  φάκελο 
δηµοπρασίας. 

 3.2  Ισχύουν οι σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, εφόσον δεν αναιρούνται από τα 
αναγραφόµενα στις ΕΤΕΠ ή στο Αναλυτικό Τιµολόγιο που κατισχύει των εντύπων Τεχν. Προδιαγραφών της 
Υπηρεσίας. 

 3.3 Ισχύουν οι ΕΤΕΠ που αναφέρονται στα άρθρα του Αναλυτικού Τιμολογίου οι οποίες εγκρίθηκαν με την 
απόφαση αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/30-7-2012 «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012), καθώς και με την αριθμ. 
Δ22/4193/22-11-19 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με 
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες» (ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019). 

 3.4 Οι θεσµοθετηµένες Προδιαγραφές µετά τα ανωτέρω Αναλυτικά Τιµολόγια έχουν σειρά ισχύος, ως 
ακολούθως: (1) ΕΤΕΠ (2) Οι Ευρωκώδικες (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του (τ)Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (3) 
Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 3.5 Ισχύουν  οι  Τεχνικές  Προδιαγραφές που  αναφέρονται στο  συµβατικό τεύχος  της  Τεχνικής 
Περιγραφής του έργου. 
 3.6  Σε περίπτωση ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συµβατικά 
στοιχεία, η τελική επιλογή ανήκει στην Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί χωρίς 
αντιρρήσεις σε αυτήν και χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση από αυτήν την 
αιτία. 

 3.7  Η  δαπάνη  κάθε  εργασίας  και  αντιστοίχου  υλικού  που  συνεπάγεται  η  ακριβής  εφαρµογή  των 
ανωτέρω, περιλαµβάνεται ανοιγµένη στις τιµές του Τιµολογίου Μελέτης (και Προσφοράς) του έργου. 

 3.8  Συντονισµός προδιαγραφών, σχεδίων και ειδικών διατάξεων. 
 

3.8.1 Οι ισχύουσες προδιαγραφές και οι ειδικές διατάξεις και όλα τα συµπληρωµατικά σχέδια και 
έγγραφα, αποτελούν ουσιώδη µέρη της σύµβασης και κάθε απαίτηση που τίθεται σε ένα από αυτά είναι 
δεσµευτική και θεωρείται ότι περιέχεται σε όλα. 

3.8.2    Ο ανάδοχος δεν μπορεί να επωφεληθεί από πιθανό σφάλμα ή παράλειψη των σχεδίων. 
3.8.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αντιληφθεί ότι υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

στοιχείων της µελέτης ή ότι ενδεχόµενα είναι απαραίτητες συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις, υποχρεούται το 
ταχύτερο να ζητήσει γραπτές οδηγίες κλπ. σύµφωνα µε το  άρθρο 138 του Ν. 4412/2016 από την ∆ιευθύνουσα 
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Υπηρεσία και µε το άρθρο 10 (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) της παρούσης. Ακόµα υποχρεούται όπως οποτεδήποτε και µε 
οποιοδήποτε τρόπο εφαρµόσει την επί του θέµατος απόφαση της Υπηρεσίας. 

3.8.4 Στις προτάσεις ή σχέδια του εργολάβου η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να φέρει οποιαδήποτε 
τροποποίηση κρίνει αναγκαία και µετά την σύµφωνο γνώµη της Κεντρικής Υπηρεσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο:  Χρονοδιάγραµµα κατασκευής –Οργανόγραµµα - Ηµερολόγιο 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου  µέσα σε 
προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) 
ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 145  του Ν. 4412/2016,  
συνοδευόµενο  από  κατάσταση  µηχανηµάτων  και  προσωπικού  αναλόγου εκπαιδεύσεως, που θα 
χρησιµοποιηθούν στο έργο.  Ο µηχανικός εξοπλισµός, που θα αναφέρεται στην κατάσταση, θα χρησιµοποιηθεί 
αποκλειστικά για το υπόψη έργο και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα αναγραφόµενα στην Τεχνική Περιγραφή 
σχετικά µε αυτόν. 

 4.1 Το χρονοδιάγραµµα θα περιλαµβάνει διάγραµµα GANTΤ όπως προβλέπεται στο άρθρο 145 του Ν. 
4412/2016. Ως µονάδα χρόνου θεωρείται η ηµέρα. Ως αφετηρία των χρόνων (χρόνος εκκίνησης) λαµβάνεται η 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Στο υπό έγκριση χρονοδιάγραµµα θα διακρίνονται µε χαρακτηριστικούς 
συµβολισµούς: 
            α.  Η αφετηρία του χρόνου 
            β.  Το πέρας του συνολικού συµβατικού χρόνου. 
 4.2  Η σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος και ειδικά η οµαδοποίηση των εργασιών, ο καθορισµός των έργων  
επικάλυψης και ο προγραµµατισµός ροής των εργασιών θα γίνει σε συνεργασία µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 

 4.3  Επισηµαίνεται ότι το χρονοδιάγραµµα πρέπει να συνοδεύεται και από αιτιολόγηση των διαφόρων 
φάσεων του.  Θα αναφέρει τον αριθµό και την ειδικότητα του προσωπικού που θα απασχολεί ο Ανάδοχος, τα µέσα 
και τις χρονικές στιγµές κατά τις οποίες θα υποβάλλονται οι συµπληρωµατικές µελέτες και θα γίνονται οι 
παραγγελίες των υλικών, µηχανηµάτων, κλπ., που απαιτούνται στο έργο και προβλέπονται στα τεύχη του 
∆ιαγωνισµού. 
 4.4   To  χρονοδιάγραµµα, µε υπογραφή και του επιβλέποντος µηχανικού, θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία 
για έγκριση. Η έγκριση του χρονοδιαγράµµατος θα γίνει από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία σε δέκα πέντε (15) ηµέρες 
από την υποβολή του, εφαρµοζοµένων των διατάξεων  της παρ. 2 του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016. 
Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραµµα 
αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά ηµερολογιακό τρίµηνο τις εργασίες που προβλέπεται να 
εκτελεσθούν. 

 4.5  Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέρα των 
τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 145 του Ν. 
4412/2016.  Η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των 
διοικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων,  αποτελεί λόγω έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρµόδια 
όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του 
άρθρου 141 του Ν. 4412/2016. 

 4.6  Κάθε εβδοµάδα ο Επιβλέπων θα εξετάζει εάν η υλοποίηση του χρονοδιαγράµµατος παρουσιάζει 
απόκλιση. Για να είναι εφικτός ο έλεγχος πρέπει απαραιτήτως ανά εβδοµάδα να γίνεται ενηµέρωση του 
χρονοδιαγράµµατος όσον αφορά την πρόοδο των εργασιών. Εάν διαπιστωθεί διαφορά µεταξύ του 
χρονοδιαγράµµατος και της προόδου, ο Επιβλέπων, αφού εξετάσει τους λόγους που την προκάλεσαν, οφείλει να 
προβεί έγκαιρα στις επιβαλλόµενες ενέργειες για την επισήµανση των αιτιών της καθυστέρησης της προόδου προς 
εξάλειψή της. ∆ηλαδή, προς την Προϊσταµένη Αρχή εάν υπάρχουν εκκρεµότητες ευθύνης της, ή προς τον Ανάδοχο 
επισηµαίνοντας τα αίτια και καθορίζοντας συγκεκριµένες ενέργειες και µέτρα που πρέπει αυτός να λάβει. 
Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση µη ανταπόκρισής του, η 
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∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα προβαίνει σε Ειδική Πρόσκληση και στη συνέχεια σε Προσωρινή Έκπτωση του 
Αναδόχου, σε εφαρµογή του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. 
 4.7 Σε κάθε περίπτωση µεταβολής των γενικών προϋποθέσεων της εκτέλεσης του έργου ή ύπαρξης 
καθυστερήσεων µε υπαιτιότητα του αναδόχου ή της Υπηρεσίας και σε κλίµακα που να επιδρά στην τήρηση του 
Προγράµµατος, αυτό θα ανασυντάσσεται από τον ανάδοχο, θα προσαρµόζεται στις νέες συνθήκες και θα 
υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση, µαζί µε αναλυτική αιτιολογική έκθεση των αιτιών που προκάλεσαν την 
ανασύνταξη. 

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

χρόνους που απαιτούνται για τις εγκρίσεις τυχόν μελετών εφαρμογής κλπ. καθώς και τις διατυπώσεις έκδοσης των 

κάθε φύσεως αδειών και ιδίως των αδειών για χρήση δανειοθαλάμων, λατομείων, χρήση χώρων τελικής απόθεσης 

προϊόντων εκσκαφής, κλπ.  

 4.9  Στο χρονοδιάγραµµα του έργου θα καθορίζονται οι εργασίες έτσι ώστε να µην παρεµποδίζεται η 
λειτουργία του ευρύτερου χώρου του εργοταξίου. 

 4.10 Σύµφωνα µε το άρθρο 145  παρ.  4  του Ν. 4412/2016,  ο ανάδοχος κατασκευής του έργου 
υποχρεούται επίσης µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και να υποβάλει 
οργανόγραµµα του εργοταξίου,  στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, 
εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. 
 4.11  Ο  Ανάδοχος μεριμνά  στην  τήρηση  Ημερολογίου,  σύμφωνα µε  το  άρθρο 146  του Ν. 4412/2016, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν.4782/2021. 

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου τηρείται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικό ημερολόγιο σε 
ελεύθερο λογισμικό ευρείας χρήσης. Το τεχνικό στέλεχος του άρθρου 139, που τηρεί με εντολή του αναδόχου το 
ημερολόγιο, γνωστοποιείται μετά από την εγκατάσταση του εργοταξίου στη διευθύνουσα υπηρεσία. Το 
ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως: 
α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, 
β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό σε 
ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη, 
γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη, 
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών, αναφορά στις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή δεν 
εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι, 
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας, 
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού, 
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς και τροποποιήσεις ή προβλήματα με τις ρυθμίσεις και τον 
σχετικό εξοπλισμό, 
η) τα προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες, 
θ) οι εργαστηριακές δοκιμές, 
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις, καθώς 
και ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης 
εργασιών, 
ια) οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, 
ιβ) έκτακτα περιστατικά, 
ιγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες, και 
ιδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 
Το ημερολόγιο του έργου υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα αυτό και αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και στον επιβλέποντα του έργου. Ο 
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επιβλέπων του έργου ελέγχει και διορθώνει το ημερολόγιο, αν απαιτείται, και το υποβάλλει προς έγκριση στον 
προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας εντός δύο (2) εργασίμων ημερών. 
Ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας ελέγχει τις εγγραφές και δύναται να απορρίψει όσες εξ αυτών 
κρίνει ως ανακριβείς, ενώ μπορεί να χορηγήσει εντολή προς τον ανάδοχο για την εγγραφή στο ημερολόγιο και 
άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή να 
ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό 
να ζητηθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με σκαριφήματα, 
φωτογραφίες, καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών μέσων. Σε μεγάλα έργα, για κάθε 
εργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική ενότητα πρέπει να τηρούνται χωριστές ημερήσιες αναφορές προόδου ή 
ημερολόγιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα συμβατικά τεύχη. Στις περιπτώσεις μικρών έργων, η διευθύνουσα 
υπηρεσία μπορεί να ορίσει την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλον συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά 
εβδομάδα ή άλλο χρονικό διάστημα ή και τη μη τήρηση ημερολογίου. 
Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση και κοινοποίηση του ημερολογίου, 
επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
εκατό (100) ευρώ, ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με το 
ύψος της συμβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, 
ύστερα από ειδική πρόσκληση του προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την 
παράλειψη τήρησης. 
Οι εγγραφές του ημερολογίου δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα που καταγράφονται σε αυτό, 
συνεκτιμώνται όμως σε συνδυασμό με τα λοιπά έγγραφα, εφόσον τούτο φέρει βεβαία χρονολογία, που 
αποδεικνύει τον χρόνο σύνταξής του. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο: Προθεσµίες - Ποινικές Ρήτρες 
 

 5.1   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει το σύνολο  των  εργασιών  της  εργολαβίας αυτής  
µέσα σε διάστηµα δεκαοχτώ  (18) μηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

 5.2   Σχετικά µε τµηµατικές προθεσµίες ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 147 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 
 5.3   Οριακή προθεσµία του έργου είναι η συνολική συµβατική προθεσµία προσαυξηµένη κατά το 1/3 
αυτής και πάντως όχι µικρότερο των τριών (3) µηνών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 147 παρ. 7 του Ν. 4412/16, 
µέσα στην οποία ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου. 
 5.4 Παράταση της προθεσµίας που τάσσεται, αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο µόνο για την περίπτωση 
αλλαγής των απαιτήσεων από την Υπηρεσία µετά την εγκατάστασή του στο έργο. Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρµογή 
το άρθρο 12 του ΜΕΡΟΥΣ Ι της ΓΣΥ-ΕΣΥ καθώς και οι διατάξεις του άρθρο 147 του Ν.4412/2016. 

 5.5  Σε περίπτωση υπερβάσεως της συνολικής προθεσµίας του έργου επιβάλλονται ποινικές ρήτρες 
σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ΜΕΡΟΥΣ Ι της ΓΣΥ-ΕΣΥ και το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

 5.6 Στην περίπτωση που στο έργο επικρατήσουν ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες που είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν το χρόνο εκτέλεσης του όλου έργου ή µέρους αυτού, ο ανάδοχος υποχρεώνεται όπως ευθύς αµέσως 
ενηµερώσει έγγραφα τη  ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία για τις καθυστερήσεις, προκειµένου αιτιολογηθεί και 
τεκµηριωθεί αντίστοιχη παράταση προθεσµίας. 

 5.7  Επίσης  εφόσον  οι  υπόψη  καθυστερήσεις δηµιουργούν πρόσθετες  δαπάνες  στον  ανάδοχο  και 
προσαυξάνουν το κόστος εκτέλεσης εργασιών (ηµεραργίες προσωπικού και µηχανηµάτων) και για να ληφθεί  
υπόψη  σχετική  απαίτηση,  θα  πρέπει  ο  ανάδοχος  ευθύς  αµέσως,  να  γνωστοποιήσει  στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, πλήρως αιτιολογηµένα, τις οικονοµικές του απαιτήσεις. Παρόµοια αιτήµατα που τίθενται 
εκ των υστέρων δεν θα λαµβάνονται υπόψη, τόσο για τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας όσο και των 
αντίστοιχων αποζηµιώσεων. 
 5.8 Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές 
εντολές της Υπηρεσίας και γενικά αν ισχύουν οι λόγοι που περιγράφονται στο  άρθρο 160   του Ν. 4412/2016, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
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 5.9   Ο Ανάδοχος οφείλει ναακολουθήσει τυχόν τµηµατικές προθεσµίες, που θα προκύψουν κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου - όπως υποδειχθούν από την Υπηρεσία- και εκπορεύονται από επείγουσες εργασίες, 
κλπ εύλογες περιστάσεις. Σε περίπτωση δε εκτέλεσης εργασιών κατά τη λειτουργία της αθλητικής εγκατάστασης, ο 
ανάδοχος θα µεριµνά για όλα τα µέτρα ασφαλείας όπως περιγράφονται στην κείµενη νοµοθεσία και στο παρόν 
τεύχος. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο:  Χρηµατοδότηση και Γενικά έξοδα-Όφελος κλπ. Αναδόχου (εργολαβικά ποσοστά) -Επιβαρύνσεις 
 

6.1   Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις από το ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ήπειρος». 
 6.2   Τα Γενικά Έξοδα και Όφελος του αναδόχου ανέρχεται σε ποσοστό δέκα οκτώ τοις εκατό 18%. 
 6.3  Ανάλογα µε τον τρόπο χρηµατοδότησης του έργου διαφοροποιούνται οι κρατήσεις επί των 
πληρωµών. ∆ιακρίνονται οι παρακάτω βασικές κατηγορίες χρηµατοδότησης: 
α. Χρηµατοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Κράτους. 
β. Χρηµατοδότηση από κονδύλια ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

Σε ό,τι αφορά στις κρατήσεις, αυτές γίνονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει (πρόσφατη τροποποίηση βάσει Ν. 4254/2014, ΦΕΚ 85/Α/2014). 

 6.4 Κατά την σύνταξη των τιµών µονάδος οι βασικές τιµές των υλικών που ελήφθησαν υπόψη 
περιλαµβάνουν τις παντός είδους επιβαρύνσεις των, δηλαδή φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους κλπ. για τα 
οποία ισχύει  η παρ. 6 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016. Ειδικά για τα έργα των παρ. 6.3α και  6.3β, αν κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης του έργου δοθεί δασµολογική ή φορολογική απαλλαγή ή µείωση, αυτή θα εκπέσει σε 
ωφέλεια του έργου (όχι σε ωφέλεια του αναδόχου) και είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Τα παραπάνω ισχύουν 
και για τις νέες τιµές µονάδος που πιθανόν να συνταχθούν. 
 6.5  Εφόσον απαιτηθούν βασικές τιµές ηµεροµισθίων, υλικών και µισθώµατα µηχανηµάτων, σύµφωνα µε 
την παρ. 5 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, θα ληφθούν από τα πρακτικά διαπίστωσης βασικών τιµών υλικών 
εργατικών και µισθωµάτων από την την Επιτροπή ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων Ε.∆.Τ.∆.Ε. του Γ΄ Τριµήνου 
2012. 
 6.6    Για το κατ’ αποκοπή τίµηµα πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη οι κάθε είδους επιβαρύνσεις, δηλαδή 
φόροι, τέλη, ειδικοί φόροι κλπ. 

 6.7   Αν κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου επιβληθούν και νέα πρόσθετα τέλη ή αυξηθούν τα 
ποσοστά αυτών που ισχύουν κατά την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς, η σχετική πρόσθετη δαπάνη που θα 
προέρχεται από αυτά, θα βαρύνει την Υπηρεσία. 

 6.8     Σαν  γενική  τεκµαρτή  έκπτωση  της  εργολαβίας  θα  είναι  η  διαφορά  του  συνολικού  ποσού 
προσφοράς από την συνολική εκτίµηση δαπάνης της Υπηρεσίας διαιρούµενης δια της τελευταίας. 

 6.9       Οι  διατάξεις  περί  Φ.Π.Α.  έχουν  εφαρµογή  στην  παρούσα  εργολαβία  σύµφωνα  µε  τα 
αναγραφόµενα στο άρθρο 34 του ΜΕΡΟΥΣ Ι της ΓΣΥ-ΕΣΥ. 

 6.10  Πλέον των νόµιµων κρατήσεων,  σύµφωνα µε το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016: Το έργο 
υπόκειται σε κράτηση ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, σε κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών 
αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, 
καθώς και σε κρατήσεις 6‰ και 2,5‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 
και κατ΄εφαρμογή των  υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 (Β' 2235) και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/1.7.2019 
(Β' 2780) αποφάσεων του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αντίστοιχα.   
 6.11 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. 
Επίσης,  δεν απαλλάσσεται από ειδικούς φόρους επί των εισαγοµένων από το εξωτερικό κάθε είδους υλικών,  
εξοπλισµών κλπ., καθώς και από τους φόρους κλπ. που αναφέρονται στη λοιπή ισχύουσα νοµοθεσία περί 
φορολογικών και τελωνειακών διατάξεων. Επίσης, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε 
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άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία (Ν. 2366/53 κλπ.), καθώς και από τις δαπάνες για την απόρριψη υλικών. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: Πληρωµή Αναδόχου 
 

Με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 ορίζονται όσα ισχύουν για τους Λογαριασµούς – Πιστοποιήσεις του 
αναδόχου. Και συγκεκριµένα: 
 7.1  Η πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος γίνεται τµηµατικά,  µε βάση τις 
πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος εργασιών. Αν από τον 
ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις προβλεπόµενες στο χρονοδιάγραµµα, ο κύριος του έργου έχει το 
δικαίωµα να αναβάλει την πληρωµή των επιπλέον εργασιών, ώστε να συµπέσει µε τα προβλεπόµενα στο 
χρονοδιάγραµµα.  
 7.2 Μετά τη λήξη κάθε µήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που ορίζει η σύµβαση για τις τµηµατικές 
πληρωµές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα οποία οφείλονται 
σ΄ αυτόν.  Οι λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται στις επιµετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής 
αφανών εργασιών.  Απαγορεύεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες που δεν έχουν επιµετρηθεί. Κατ’ 
εξαίρεση, για τµήµατα του έργου, για τα οποία, κατά την κρίση του επιβλέποντος µηχανικού, δεν ήταν δυνατή η 
σύνταξη επιµετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιµετρήσιµα τµήµατα του έργου, επιτρέπεται να 
περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες βάσει προσωρινών επιµετρήσεων, για τις οποίες όµως έχουν ληφθεί 
επιµετρητικά στοιχεία.  Η αξία των εργασιών που πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιµετρήσεων απαγορεύεται 
να υπερβαίνει το 20% της αξίας του συνόλου των πιστοποιούµενων εργασιών του τρέχοντος λογαριασµού. 
 7.3  Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει, τους διορθώνει και τους 
εγκρίνει µέσα σε ένα (1) µήνα. Αν ο λογαριασµός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθµό που 
να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε εντολή της προς τον ανάδοχο, επισηµαίνει τις 
ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή 
του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόµενη µηνιαία προθεσµία για τον έλεγχο και την έγκριση του λογαριασµού αρχίζει 
από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασµού µπορεί να γίνει 
και από συνεργείο της υπηρεσίας, στο οποίο συµµετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο επιβλέπων υπογράφει το 
λογαριασµό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύµφωνες µε τις επιµετρήσεις και τα επιµετρητικά 
στοιχεία, οι τιµές σύµφωνες µε τη σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο 
λογαριασµό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το νόµο και την εφαρµογή της σύµβασης. 
Ο εγκεκριµένος λογαριασµός αποτελεί την  πιστοποίηση για την πληρωµή του αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό 
αντάλλαγµα»). Προϋπόθεση πληρωµής της πιστοποίησης είναι η προσκόµιση από τον ανάδοχο όλων των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών πληρωµής. Το τιµολόγιο µπορεί να προσκοµίζεται µεταγενεστέρως κατά την 
είσπραξη του ποσού της πιστοποίησης. 
 7.4  Σε κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο πραγµατοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε πέντε 
τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούµενη αξία των εργασιών µετά της αναλογούσας αναθεώρησης και σε δέκα τοις 
εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαµβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, µέχρις ότου αυτά 
ενσωµατωθούν στις εργασίες. 
 7.5  Για τα κατ’ αποκοπήν τµήµατα του έργου, πλήρως ολοκληρωµένα αποζηµιούµενα µε καταβολή στον 
Ανάδοχο των τµηµάτων που προσφέρει ο ίδιος µε την Οικονοµική Προσφορά του. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο: Αναθεώρηση της συµβατικής αξίας του έργου 
 

Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας του έργου εφαρµόζονται οι διατάξεις  του άρθρου 153 του Ν. 
4412/2016. Σχετικά διευκρινίζεται ότι: 
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 8.1   Οι συµβατικές τιµές κάθε σύµβασης δηµοσίου έργου αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη χώρα κατά 
ηµερολογιακό τρίµηνο (αναθεωρητική περίοδος) και µε βάση τα στοιχεία και δεδοµένα της εικοστής ηµέρας του 
πρώτου µήνα της περιόδου αυτής. Σε όλη τη διάρκεια της κάθε αναθεωρητικής περιόδου οι αναθεωρηµένες 
συµβατικές τιµές παραµένουν σταθερές παρ. 2 άρθρο 153 του Ν. 4412/2016. 

 8.2  Για τον υπολογισµό της αναθεώρησης (σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016) για το κατ’ αποκοπήν ποσό,  
διαχωρίζονται οι διάφορες εργασίες που εκτελούνται κατά αναθεωρητικά τρίµηνα. Σαν ποσότητες λαµβάνονται 
τµήµατα των ποσοστών που αναφέρονται στον Προϋπολογισµό Μελέτης αντιστοίχως, ή στον Πίνακα Ποσοστών 
∆απάνης, αν υπάρχει αυτός. 

 8.3 Ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισµό της αναθεώρησης κάθε εργολαβικής σύµβασης ορίζεται το 
ηµερολογιακό τρίµηνο µέσα στο οποίο: 
α) υποβλήθηκε η προσφορά, αν πρόκειται για σύµβαση, που καταρτίσθηκε ύστερα από δηµοπρασία ή 
β) εκδόθηκε η σχετική εγκριτική απόφαση, αν πρόκειται για σύµβαση που καταρτίσθηκε χωρίς δηµοπρασία, και 
υπό τον όρο ότι η εγκριτική αυτή απόφαση δεν ορίζει άλλο χρόνο. 
 8.4  Η διαπίστωση των βασικών τιµών ηµεροµισθίων, υλικών και µισθωµάτων, µηχανηµάτων όπως και των  
εργοδοτικών επιβαρύνσεων στα ηµεροµίσθια γίνεται από την Επιτροπή ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµόσιων Έργων 
(Ε∆Τ∆Ε), που προβλέπεται από το άρθρο 9 της κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας  της  Κυβέρνησης  και  
Περιβάλλοντος,   Χωροταξίας  και  ∆ηµόσιων  Έργων  αριθµ. 80885/5439/6.8.1992 (Β΄573). 
 8.5 Το συνολικό ποσό που θα υπολογίζεται µε την άθροιση των δαπανών όλων των εργασιών που έγιναν  
στο  αναθεωρητικό τρίµηνο, θα  αποτελεί το  ποσό που θα  αναθεωρείται. Το  ποσό αυτό θα πολλαπλασιάζεται µε 
τον αντίστοιχο συντελεστή (ΟΙΚ, ΗΛΜ, Ο∆Ο, κλπ.) του προϋπολογισµού. 
 8.6  Κατ’ εξαίρεση από το ∆’ τρίµηνο του 2012 και εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής σ στον τύπο 

αναθεώρησης   της   παραγράφου   6   του   Ν   4412/2016   ορίζεται   από   τη   σχέση   s (ή  σ)=1. Η  διάταξη  
εφαρµόζεται σε  όλες  τις  συµβάσεις που  βρίσκονται σε  εξέλιξη ανεξάρτητα του  χρόνου δηµοπράτησής τους.  Με  
απόφαση του  Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και  ∆ικτύων  µπορεί να ορίζονται  συντελεστές  αναθεώρησης  
αν  διαπιστωθεί  από  τις  αρµόδιες  υπηρεσίες  της  Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών µεγάλη απόκλιση από τις τιµές 
του Γ’ τριµήνου του 2012. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: Προκαταβολή-Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 
 

         9.1  Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με την  παρ. 15 του άρθρου 59 του 
ν. 4314/2014 και τα άρθρα 72 και 150 του ν. 4412/2016, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση αφορά σε έργο 
ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020.  

 
9.2  ∆ΕΝ  προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ∆ιάθεση Τεχνικού Προσωπικού επί τόπου του έργου 
 
 10.1  Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης από 
ειδικευµένο προσωπικό. 

 10.2   Είναι υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει τον απαιτούµενο αριθµό τεχνικού προσωπικού κατά 
ειδικότητα και κατά βαθµίδα εκπαίδευσης για την κατασκευή του έργου κατά την εκτέλεση της σύµβασής του, 
σύµφωνα µε το άρθρο 138 παρ. 8 του Ν. 4412/2016. 
 10.3   Ο ανάδοχος δύναται κατ’  εφαρµογή  των  διατάξεων  του άρθρου 62 του Ν. 4782/2021, που 
αντικατέστησε το άρθρο 143  του Ν. 4412/2016, και κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, να ορίζει εγγράφως 
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο του, γνωστοποιώντας στη διευθύνουσα υπηρεσία τα πλήρη 
στοιχεία επικοινωνίας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα ανά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 
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 10.4 Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται εφόσον απαιτηθεί για την κατασκευή του έργου να διαθέσει το 
απαιτούµενο επιστηµονικό προσωπικό, εργοδηγούς καθώς και το λοιπό τεχνικό προσωπικό σύµφωνα µε το άρθρο 
139 του Ν. 4412/2016. 

Η επί του τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του αναδόχου είναι 
υποχρεωτική και ανάλογη µε τη φύση και το µέγεθος του κατασκευαζόµενου έργου. Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση 
του  εργοταξίου σε κάθε έργο καθορίζεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, στη 
διακήρυξη.  Προκειµένου για έργα προϋπολογισµού πάνω από τρία εκατοµµύρια (3.000.000,00)  ευρώ,  η 
αναλογία αυτή καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3)  τεχνικούς ανάλογων προσόντων και πείρας,  από τους 
οποίους ένας (1)  τουλάχιστον πρέπει να είναι διπλωµατούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) και ένας 
(1) τουλάχιστον πτυχιούχος ανωτάτου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Α.Τ.Ε.Ι.). Για το προσωπικό που 
αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόµιση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων. Η παράβαση των 
διατάξεων του άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα για τον οικονοµικό φορέα, τα στελέχη και τους 
υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας.  Με απόφαση του Υπουργού 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί να καθορίζεται ή και να αναπροσαρµόζεται ο αριθµός των τεχνικών 
επί τόπου των έργων, ανάλογα µε τον προϋπολογισµό και τη φύση του εκτελούµενου έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο: Σύµπραξη στην κατασκευή του µελετητή- Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη 
 

 11.1  Όταν η µελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από ιδιωτικό µελετητικό γραφείο, η  ∆ιευθύνουσα  
Υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως τον µελετητή για την έναρξη κατασκευής του έργου που έχει µελετήσει και για κάθε 
τροποποίηση της µελέτης εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 11.2.  
 11.2  Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριµένης µελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, 
µόνο για τη διόρθωση σφαλµάτων της ή τη συµπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται από 
απρόβλεπτες περιστάσεις. Προς τούτο υποβάλλεται πρόταση της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου προς την 
προϊσταµένη αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου κατασκευών. Αν η 
τροποποίηση αποδίδεται σε σφάλµατα και ελλείψεις της µελέτης και ο µελετητής αποδέχεται την ευθύνη του, 
τροποποιεί τη µελέτη κατά την παρ. 5 του άρθρου 188 του Ν. 4412/2016, εφόσον δεν έχουν παραγραφεί οι 
αξιώσεις του εργοδότη. Σε κάθε άλλη περίπτωση την τροποποίηση αναλαµβάνει ο ανάδοχος του έργου σε 
συνεργασία µε µελετητή που διαθέτει τα νόµιµα προσόντα. Για να εισαχθεί το θέµα στο Τεχνικό Συµβούλιο πρέπει 
η τροποποιητική µελέτη να είναι σε στάδιο αντίστοιχο µε την προς τροποποίηση και να έχει τεθεί υπόψη του 
αρχικού µελετητή που διατυπώνει εγγράφως τη γνώµη   του   σε   εύλογη,    κατά   την   κρίση   της    διευθύνουσας   
υπηρεσίας,    προθεσµία. Κατά τη συζήτηση στο συµβούλιο καλούνται προς ακρόαση ο αρχικός µελετητής, ο 
ανάδοχος του έργου ή εκπρόσωποί τους και εκπρόσωπος της υπηρεσίας που  ενέκρινε την αρχική µελέτη,  οι 
οποίοι υποβάλλουν γραπτό υπόµνηµα.  Η προϊσταµένη αρχή εκδίδει  την  απόφαση περί αποδοχής της πρότασης 
τροποποίησης της µελέτης, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30)  ηµερών από την έκδοση της γνωµοδότησης του 
συµβουλίου και η κοινοποίηση της απόφασης στην υπηρεσία τήρησης των µητρώων, αποτελεί προϋπόθεση για 
την πληρωµή των εργασιών της τροποποιητικής µελέτης. Αν η ανάγκη τροποποίησης της µελέτης αποδίδεται σε 
σφάλµατα ή ελλείψεις της και δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του κυρίου του έργου κατά του µελετητή, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 188 του Ν. 4412/2016. Ο µελετητής της αρχικής 
µελέτης µπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης περί τροποποίησης της µελέτης, αν αυτή 
αποδίδεται σε σφάλµατα ή παραλείψεις της µελέτης. 

Η άσκηση αίτησης θεραπείας αναστέλλει τις εις βάρος του µελετητή οικονοµικές συνέπειες και την έναρξη 
της πειθαρχικής διαδικασίας, όχι όµως την εφαρµογή της τροποποιηµένης µελέτης. Η απόφαση κοινοποιείται στα 
αρµόδια για την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά του µελετητή και των υπαιτίων υπαλλήλων όργανα, αν η 
ανάγκη τροποποίησης οφείλεται σε λάθη ή παραλείψεις της µελέτης.  
 11.3 Αν δεν έχει περάσει η εξαετία που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 188 του 
Ν.4412/2016, για την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη κατά του µελετητή, εφαρµόζονται οι διατάξεις της 
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παρ. 5 του αυτού άρθρου 188 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση αυτή, καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του 
έργου, ο µελετητής φέρει πλήρως την ευθύνη της µελέτης του.  
Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου,  οι βασικοί µελετητές µετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύµβουλοι - 
Μελετητές στην εκτέλεση αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζονται 
όλα τα θέµατα που ρυθµίζουν τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές των βασικών µελετητών κατά την εκτέλεση του 
έργου,  το περιεχόµενο της σύµβασης που υπογράφεται µε την Προϊσταµένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωµής 
των υπηρεσιών τους και κάθε άλλο συναφές µε τα ανωτέρω   θέµα,   όπως  προβλέπεται  στο  άρθρο  6   του  
άρθρου  188   του  Ν. 4412/2016. 
 11.4 Για την πληρότητα των εκπονούµενων µελετών, τον αρτιότερο σχεδιασµό, την καλύτερη διοίκηση 
και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούνται ο µελετητής, ο ανάδοχος κατασκευής του έργου 
και ο τεχνικός σύµβουλος να ασφαλίζουν τη µελέτη,  την κατασκευή του έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού  
συµβούλου αντίστοιχα,  κατά παντός κινδύνου,  περιλαµβανοµένων και των περιπτώσεων ζηµιών από ανωτέρα 
βία. 

Με απόφαση του Υπουργού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ορίζονται τα έργα, οι µελέτες και οι 
υπηρεσίες που υπάγονται στην ασφάλιση, οι ασφαλιζόµενοι κίνδυνοι, η διάρκεια της ασφάλισης, η διαδικασία 
διαπίστωσης της επέλευσης του κινδύνου και της καταβολής του ασφαλίσµατος, τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικών 
καλύψεων, οι αποδεκτές εξαιρέσεις και οι µέγιστες απαλλαγές, η έναρξη εφαρµογής της υποχρέωσης ασφάλισης 
και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης τα έργα των οποίων ο προϋπολογισµός 
χωρίς το ΦΠΑ υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ασφαλίζονται υποχρεωτικά.» 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο:  Μηχανήµατα και µέσα 

 12.1   Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες υποχρεώνεται να προµηθευτεί και 
µεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία, και προσωρινές εγκαταστάσεις, για την 
εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου από την παρούσα εργολαβία. 

 12.2  Όλα τα µηχανήµατα θα είναι πλήρως εξοπλισµένα, πλήρως λειτουργικά, σε άριστη 
κατάσταση,επαρκώς συντηρηµένα και κατάλληλα για την ασφαλή, έγκαιρη και αποτελεσµατική εκτέλεση του 
έργου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης. 

 12.3   Αν, παρ’ όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα µηχανικά 
κ.λ.π. µέσα που εισκοµίσθηκαν στο έργο για την εµπρόθεσµη περαίωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος 
υποχρεώνεται, µέσα σε 15ήµερη προθεσµία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου 
υπάρχοντα µηχανικό εξοπλισµό του κλπ, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, έστω και αν η ∆ιευθύνουσα το 
έργο Υπηρεσίας έκανε ή όχι χρήση του παρόντος άρθρου. 
 12.4   Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων χωρίς το 
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ. περί θορύβου. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο των 
παραπάνω. Όπου η διαθέσιµη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να 
τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησής του, πρόχειρα ηχοπετάσµατα. Η µέση ενεργειακή στάθµη θορύβου κατά 
τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζεται στα 65dB (A). 
 12.5  Τα φορτηγά, που θα χρησιµοποιηθούν, πρέπει να είναι σκεπασµένα κατά τη µεταφορά των 
υλικών, ενώ υποχρεωτικός είναι και ο κατάλληλος προγραµµατισµός για αποφυγή µεταφορών σε ώρες αιχµής και 
κοινής ησυχίας. Ειδικότερα, την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία έχει το 
δικαίωµα να επιβάλει αναστολή οποιωνδήποτε µεταφορών σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα της ηµέρας (για 
λόγους κοινής ησυχίας ή αποφυγής κυκλοφοριακών αιχµών) χωρίς εκ τούτου να προκύπτει το οποιοδήποτε 
δικαίωµα αποζηµίωσης του Αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο: Ποιότητα στα δηµόσια έργα. - Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) 
 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 158 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα: 
13.1 Το Π.Π.Ε. ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφει 

τιςφάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε πλήρη εναρμόνιση και περιλαμβάνει 
τοχρονοδιάγραμμα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου και τον τρόπο και 
τιςλεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να ικανοποιούνται 
οιαπαιτήσεις ιχνηλασιμότητας. 
Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησηςτου 
έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκμηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησήςτους. 

13.2 Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας ΄Έργου σε κάθε δημόσιο 
έργο(Κατασκευή ή και Μελέτη), του οποίου ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό 1.500.000 ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β΄1265), 
ΔΙΠΑΔ/οικ.611/24.7.2001 (Β΄ 1013 ), ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Β΄ 928) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
καιΔημόσιων Έργων. Την ποιότητα των δημόσιων έργων αφορούν και οι παρακάτω αποφάσεις: α) 
ΔΕΕΠΠ/οικ.4/19.1.2001 (Β΄ 94), β) ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β΄ 624) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
καιΔημόσιων Έργων, γ) η Δ14/43309/5.3.2001 (Β΄ 332) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
ΔημόσιωνΈργων και δ) ΔΙΠΑΔ/οικ. 12/13.01.2009 (Β΄ 125Β/27.01.2009). Η επίβλεψη της εφαρμογής των 
Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων, η υλοποίηση των Σχεδίων ελέγχων καιδοκιμών, καθώς και η αξιολόγηση των 
εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών, μπορεί να ανατίθενται σεδιαπιστευμένους φορείς Επιθεώρησης – 
Πιστοποίησης, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 γιασυστήματα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
9001 κατ΄ ελάχιστο στο πεδίο εφαρμογής ΕΑ 28 στην Ελλάδα ή σεχώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001, γιασυστήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία 
κατά ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα όρια των 
αμοιβών για τις πιο πάνω προσφερόμενες υπηρεσίες, μέσα στα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο. 

13.3 Στα δημόσια έργα, που εκτελούνται από όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και 
συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται, εκτός από τους ελέγχους που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα, να διενεργούνται έλεγχοι ποιότητας 
τωνκατασκευαζόμενων έργων και από ειδικό Σύμβουλο που προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίαςκαι Οικονομικών ύστερα από σχετικό διαγωνισμό. Με τις κοινές αποφάσεις αριθμ. 64517/Ε.Υ.Σ. 
6195/2.10.2003(Β΄ 1539) των Υπουργών Οικονομικών, και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και κ.υ.α. 8017 Α Πλ. 
1259 (Β΄260/27.02.2007) κανονίζονται όλα τα σχετικά θέματα με τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων, την 
υποχρέωση τωνυπηρεσιών για παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο Σύμβουλο, ώστε να διευκολύνεται στο έργο 
του, την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους κατασκευής του έργου και στις πηγές λήψης των υλικών, την 
ακώλυτη πραγματοποίηση δειγματοληψιών, τη συνεργασία των υπηρεσιών και των εργαστηρίων της Γ.Γ.Υ. του 
ΥπουργείουΥποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τον τρόπο αποκατάστασης των διαπιστούμενων ελαττωμάτων και 
επίλυσηδιαφωνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 ή τα καθοριζόμενα στη σύμβαση, και ρυθμίζεται 
κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την αποτελεσματικότητα του ποιοτικού ελέγχου. 

13.4 Λόγω προϋπολογισµού, για το συγκεκριµένο έργο απαιτείται πρόγραµµα ποιότητας έργου 
σύµφωνα µε το άρθρο 158 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο: Απολογιστικές εργασίες - Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες 
 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 154-155 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριµένα: 
14.1 Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύµβασης κατασκευής έργου πλην της περίπτωσης του άρθρου 

126 του Ν. 4412/2016 ‘’Μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών 
εργασιών’’, ο ανάδοχος όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι υποχρεωµένος να 
εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15%  της αξίας της 
σύµβασης χωρίς ΦΠΑ και έως του κατώτατου ορίου του άρθρου 5  του Ν. 4412/2016, εφόσον επιτρέπεται κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016 ’’Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους’’ . Στο ανωτέρω 
ποσοστό περιλαµβάνεται σωρευτικά και η αξία των πρόσθετων επειγουσών εργασιών του άρθρου 155 του Ν. 
4412/2016 ‘’Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες’’ . Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον 
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ανάδοχο και περιλαµβάνεται στην πιστοποίηση η πραγµατική δαπάνη που προκύπτει, σύµφωνα µε τα νόµιµα 
αποδεικτικά πληρωµής για την εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται στην έκπτωση της 
δηµοπρασίας. 
                 14.2  Καταβάλλεται επίσης στον ανάδοχο το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του 
αναδόχου απολογιστικών εργασιών, που υπόκειται σε έκπτωση, που ορίζεται σε δεκαοχτώ επί τοις εκατό (18%) και 
εφαρµόζεται στο σύνολο των δαπανών που πραγµατοποιούνται, όπως για προµήθειες υλικών, µισθώσεις 
µηχανηµάτων, καύσιµα και λιπαντικά, µισθούς, ηµεροµίσθια, λοιπές αποζηµιώσεις και ασφαλιστικές εισφορές των 
εργαζοµένων και κάθε είδους κρατήσεις. Στο ποσοστό αυτό εφαρµόζεται η ρητή ή τεκµαρτή έκπτωση της 
δηµοπρασίας. 
                 14.3 Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες µπορεί να 
εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 
µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. 
                 14.4  Για την έγκριση αυτή η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών,  µε 
αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίµηση της δαπάνης, µε βάση τις συµβατικές τιµές µονάδας ή ενδεικτικές τιµές 
για νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να 
περιλαµβάνονται στις σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 
που ενσωµατώνονται στον επόµενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει 
εγκεκριµένη νέα τιµή περιλαµβάνονται στους σχετικούς λογαριασµούς µε τις ενδεικτικές τιµές µειωµένες κατά 
είκοσι τοις εκατό (20%). 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο: Γενικά περί εργασιών στους χώρους εκτελέσεως έργων και µέτρα ασφαλείας 
 

 15.1 Σε όλη τη διάρκεια του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να πάρει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την 
ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Εργοταξίου, συµµορφούµενος πάντοτε και αµέσως προς τις εντολές της 
επίβλεψης. Αυτό επιβάλλεται λόγω των απαιτήσεων της ασφάλειας, κλπ Απαιτούµενα µέτρα  ασφάλειας  και  
υγείας  στο  Εργοτάξιο  (σύµφωνα µε την εγκύκλιο 27/2012/ΥΠΑΝ και ΥΠΟΜΕ∆Ι (∆ΙΠΑ∆/οικ. 369/15-10-2012: 
Α∆Α Β4301-8ΞΩ) του ΥΠ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.). 
 15.2 Το πρόγραµµα εργασίας του αναδόχου θα πρέπει πάντοτε να τυγχάνει και της έγκρισης 
τηςΕπίβλεψης. 
 15.3 ∆ιευκρινίζεται ότι, προκειµένου περί τήρησης των µέτρων ασφαλείας των υποδεικνυοµένων από 
την Επίβλεψη, ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκφέρει καµία αντίρρηση, αλλά ούτε και να εγείρει αξιώσεις, λόγω των 
οικονοµικών ή άλλων επιπτώσεων, τις οποίες δυνατόν να συνεπάγεται η εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας. 
 15.4 Όλες οι διακινήσεις του προσωπικού του Αναδόχου µέσα στο Εργοτάξιο, των µεταφορικών του 
µέσων, κλπ., θα  γίνονται βάσει των καθοριζοµένων κάθε φορά  από  την  Επίβλεψη σχετικά µε τις διαδροµές, ώρες 
µετακινήσεις, κλπ.  
∆ιευκρινίζεται  ότι  η  Υπηρεσία δεν έχει υποχρέωση για  την  εξυπηρέτηση του Αναδόχου µε µεταφορικό µέσο, κλπ. 
 15.5 Οι  περιοχές  που  θα  χρησιµοποιηθούν από  τον  Ανάδοχο  για  την  εναπόθεση  των  υλικών, 
στάθµευση οχηµάτων και ειδικών µηχανηµάτων αυτού, κλπ., θα είναι αυτές που θα υποδειχθούν από την 
Επίβλεψη. 

Όταν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών σε αυτό δεν επιτρέπουν κατά την απόλυτη κρίση της 
Υπηρεσίας την επί µακρό χρόνο απόθεση υλικών σε χώρους που εµποδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων ή 
δηµιουργείται κίνδυνος στην ασφάλεια, τότε στους χώρους αυτούς, που θα ορίζονται από τις εντολές της 
Επίβλεψης, θα αποτίθενται περιορισµένες ποσότητες υλικών, χωρίς τούτο να δηµιουργεί δικαίωµα αποζηµίωσης 
του Αναδόχου για πρόσθετες ή πλάγιες µεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, κλπ. 

∆ιευκρινίζεται ακόµα ότι η τήρηση όλων των παραπάνω από τον Ανάδοχο είναι σηµαντική για την 
ασφάλεια του χώρου που γίνεται το έργο και  ότι αυτός καµία απαίτηση παράτασης προθεσµίας ή οικονοµικής 
φύσεως µπορεί να εγείρει για τους πιο πάνω λόγους. 
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15.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τα απαραίτητα 
μεταφορικά μέσα για τη διακίνηση του πάσης φύσεως προσωπικού της για τις ανάγκες του έργου. 

   15.7 Οι δαπάνες για τα παραπάνω δεν πληρώνονται ιδιαίτερα στον Ανάδοχο, αλλά περιλαµβάνονται 
ανοιγµένες στις τιµές µονάδος των Τιµολογίων Μελέτης και Προσφοράς. 

    15.8 Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο Εργοτάξιο (H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο 
άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του Π∆ 305/96) σύµφωνα µε την εγκύκλιο 
27/2012/ ΥΠΑΝ  ΥΠΟΜΕ∆Ι): 2012  (∆ΙΠΑ∆/οικ.  369/15-10-2012: Α∆Α  Β4301-8ΞΩ) του ΥΠ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι: 

1.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του 
έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο,   ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή 
επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 
παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42) (O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, 
καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96,  κ.λ.π.). 

2.  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 σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), 

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.7). 

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∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 
(αρ.10,11), Ν.3850/10 (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). 

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

3.1 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∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η 
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

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.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και τις αποφάσεις 
∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2.3.2001 (Β΄266), ΕΕΠΠ /οικ / 85 /14.5.2001 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27.11.2002  του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 138  παρ.  7  του Ν. 4412/2016. 

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). 
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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∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε όπως αναφέρεται στο άρθρο 138 παρ. 7  του Ν. 4412/2016. 

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. 

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. 

Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (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 αναφέρονται στο 
άρθρο άρθρο 138 παρ. 7 του Ν. 4412/2016. 

Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (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.∆.305/96 (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 249/Α/25-112011) και την αρ. πρωτ. 
10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

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 άρθρο 
170 παρ. 7 και άρθρο 172 παρ. 8. 

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. 

∆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. (τα σχετικά µε τα ΣΑΥ ΦΑΥ σε συνδυασµό µε 
το άρθρο 23 του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ της ΕΣΥ) 
 

3.2 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. 3850/10 (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.3850/10 (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. 
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Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης  γίνεται  εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της 
κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας,  συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : 
Ν.3850/10 (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. 1 α 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.3850/10 (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 
3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και 
Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες 
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

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.3850/10 (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.3850/10 
(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 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 
  3.3 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 µε το Π∆ 305/96  (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 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∆ 
1073/81 (αρ.113 ),   Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
 

3.4 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 
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αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 
ατυχήµατος. 

 

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

4.1   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∆ 105/95, Π∆ 305/96 (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∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 
(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∆ 
1073/81 (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∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 
(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∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), 
Π∆ 305/96 (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.∆.1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ. 16-
18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 
(αρ. 9, παρ.γ). 
 

4.2  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). 
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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∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 
(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (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∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 
8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ. 30). 

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

Όσα αναφέρονται στην 4.2 θα εκτελούνται µε µέριµνα του αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
 

4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (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). 
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 ). 

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

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. 
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Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 
5.1 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. 3009/2/21γ/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. 

5.2  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  :     ΥΑΦ.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 ). 

5.3  Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφόρίας – ζωνες κινδύνου, Εργασίες σε  ύψος, Εργασίες σε στέγες. 

Π∆ 78/80,    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). 
 
5.4   Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 
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. 
 
5.5   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). 
 
 
5.6  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 : ΥΑΦ.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). 

5.7  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). 
 
6.  Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
 
 

A. ΝΟΜΟΙ    

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π. ∆. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 
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Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Π. ∆. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Π. ∆. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 Π. ∆. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Π. ∆. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 Π. ∆. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 Π. ∆. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Π. ∆. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 Π. ∆. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

  Π. ∆. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

  Π. ∆. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Π. ∆. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Π. ∆. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Π. ∆. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Π. ∆. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Π. ∆. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Π. ∆. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Π. ∆. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

Π. ∆. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80   

Π. ∆. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

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

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

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

Π. ∆. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 ΚΥΑ αρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

Π. ∆. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 ΚΥΑ 
 

16440/Φ.10.4/445/93 

ΦΕΚ 765/Β/93 

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  

ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 

 
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 

ΦΕΚ 451/Β/93 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 
 

οικ/215/31-3-08 
ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

 

Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94  ΦΕΚ 73/Β/94   
 
ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95   
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ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95   

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96   

 
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97   

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99   

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03   
 

ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03   

ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11   

ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/∆/89   

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00   

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00   

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01   

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01   

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03   

ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11   

ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09   

Πυροσβεστική διάταξη 7, 
 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96   

 

 

15.8 Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ) 
 

1. Κανονιστικές απαιτήσεις :  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, διατάγµατα, 

αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια 
και υγεία των εργαζοµένων. 

2. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ). Ο ανάδοχος θα πρέπει να 
εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις 
για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 

2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
2.2 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της 

σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες 
του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει 
να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν-1568/85, Π∆-17/96, Π∆- 305/96, Π∆-294/88). Η ανάθεση 
των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας  της Εργασίας καθώς και του 
γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του 
ΣΕΠΕ. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού 
Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή  και  εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του 
εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς 
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συνεργάτες ή/και µε ειδικά  αδειοδοτηµένη (Π∆-  95/99,  Π∆-17/96)  από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική 
Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞΥΠΠ). 

2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 
2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 
2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: αναφορά ατυχήµατος, 

διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας, αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, χρήση 
µέσων ατοµικής προστασίας, εκπαίδευση προσωπικού, ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 

2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών πχ για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από τη 
νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής. 

2.7 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των 
χώρων,  του εξοπλισµού, των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται 
στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων 
για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να 
τεκµηριώνονται γραπτά. 

2.8. Άλλες προβλέψεις: Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο 'Έργο προς το 
αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα ΑΥΕ 
Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο. Πρόβλεψη για  
σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ και τους υπεργολάβους, παρουσία του 
τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 

2.9. Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου 
υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να 
παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ, τον οποίο   παραδίδει  σε   
δύο   απλά   αντίγραφα  και   δύο   αντίγραφα  σε   ηλεκτρονική  µορφή, συµπεριλαµβανοµένων και των σχεδίων 
της µελέτης.   Η παράδοση της µελέτης του έργου από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο θα γίνεται σε ηλεκτρονική 
µορφή προκειµένου να απεικονιστούν οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα σχέδια σύµφωνα µε την κατασκευή 
τους (as built) όπου αυτό είναι δυνατό λόγω της  φύσης του έργου και όπου δεν είναι δυνατό θα επιτραπεί από την 
Υπηρεσία να κατατεθεί σκαρίφηµα ή φωτογραφικό υλικό. Το ΣΑΥ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη 
των εργασιών,  στο δε (ΦΑΥ)  εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει (µε τα συνοδευτικά 
τους σχέδια). Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την 
ολοκλήρωση του 'Έργου (και σε ηλεκτρονική µορφή) στην Τεχν. Υπηρεσία του ∆ήµου ή στη ∆/νση του σχολείου για 
το αρχείο τους, 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 σύνταξη των αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 

 

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. 
•    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 πχ ειδικοί τύποι ικριωµάτων, 
αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 
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•    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. 

•  Καθώς το έργο αφορά αθλητικές εγκαταστάσεις χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επικινδυνότητα του 
εργοταξίου και των εκάστοτε εκτελουµένων εργασιών,  προκειµένου να υπάρξει απόλυτη προστασία των 
χρηστών. 

•   Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψη του, 
καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα II του Αρθ-12 του Π∆-
305/96). 

 

ΤΟ ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 

•   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. 

•   Στοιχεία από το µητρώο του έργου: τεχνική περιγραφή του έργου, παραδοχές µελέτης, τα σχέδια"ως 
κατεσκευάσθη", σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω. (Σηµ. βλ. και άρθρο 22 Ε.Σ.Υ.) Έργο ή τµήµα έργου που 
αφορά αµιγώς σε συντήρηση και επισκευή δεν απαιτεί σχέδια "ως κατασκευάσθη"., 

•   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. 

•  Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. Το ανωτέρω περιλαµβάνει: Τον Κανονισµό λειτουργίας του 
έργου πχ όλα τα στοιχεία που θα αφορούν 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 έκτακτων  γεγονότων.  Οδηγίες λειτουργίας για το 
προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου πχ 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 ∆ιευθύνουσα 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. 

3. ∆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. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο:  ∆ιεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής 
 

16.1  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να εκτελεί κάθε εργασία που θα απαιτείται  
για  τη  διασφάλιση της  ανεµπόδιστης και  ασφαλούς κυκλοφορίας στο  οδικό  δίκτυο  που χρησιµοποιεί κατά τη 
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µεταφορά των υλικών που χρειάζονται για την εκτέλεση των έργων, να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και 
σηµατοδότηση με σχέδιο σήμανσης που θα εγκρίνεται από τη Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών, µε σκοπό την 
ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου και σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της επίβλεψης και του Αστυνομικού Τμήματος Ηγουμενίτσας-Τμήματος Τροχαίας Ηγουμενίτσας.  

16.2   Σε   περίπτωση  που  ο   Ανάδοχος  δείξει  δυστροπία  ή   κωλυσιεργεί  στη   συντήρηση  και αποκατάσταση 
των φθορών, τότε η Υπηρεσία δικαιούται να αναθέσει την εκτέλεση των εργασιών αυτών σε τρίτους εις βάρος και 
για λογαριασµό του Αναδόχου, ο οποίος στην περίπτωση αυτή δεν παύει να φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε 
τυχόν ατύχηµα λόγω αµέλειας ή µη λήψης των απαιτουµένων προληπτικών µέτρων. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: Προστατευτικές κατασκευές – Έκδοση Αδειών 
 

17.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση (κάθε σχετικής δαπάνης περιλαµβανοµένης στο 
ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος), προβεί στην κατασκευή, συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και αποκόµιση 
των υπό του Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142Α/17-7-75), η εν ισχύει νεοτέρων, επιβαλλοµένων προστατευτικών κατασκευών 
και περιφραγµάτων του εργοταξίου. 

17.2   Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, µε δικές του δαπάνες, εγκαταστήσει στο εργοτάξιο άπαντα τα προβλεπόµενα 
υπό των όρων της υγιεινής του άρθρου 24 του Π.∆. 447/75 η εν ισχύει νεοτέρων. 

Επίσης υποχρεούται για την εφαρµογή και τήρηση στο εργοτάξιο όλων των κατά Νόµο απαιτουµένων στοιχείων 
και την εφαρµογή των από το Νόµο επιβαλλοµένων µέτρων ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών. 

17.3     Πριν από την έναρξη εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται  – µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του- για την 
έκδοση των κάθε είδους Αδειών, επ’ ονόµατι του ΚτΕ (πχ. Οικοδοµική, Μικρής Κλίµακας, Επιτροπή Αρχιτεκτονικής, 
Αρχαιολογίας, Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, Αστυνοµίας, Πυροσβεστικής, Επιθεώρησης Εργασίας, Φυσικού Αερίου 
και κάθε άλλη άδεια)  που προβλέπονται από τη Νοµοθεσία ή αλλαχού και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις 
για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών του έργου. Επίσης καθίσταται ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για 
κάθε παράβαση των εν ισχύει διατάξεων περί εκτελέσεως των εργασιών. 

Ο ΚτΕ υποχρεούται να παράσχει στον Ανάδοχο κάθε απαιτούµενη συνδροµή προς την κατεύθυνση της 
εξασφάλισης των ανωτέρω αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, παρέχοντας τα επίσηµα στοιχεία και σχέδια αν υπάρχουν 
στο Αρχείο της Υπηρεσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο: Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους 

Ισχύουν οι κείµενες διατάξεις στο άρθρο 132 και 156 του Ν. 4412/2016. 
 

 18.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, οι  συµβάσεις µπορούν  να τροποποιούνται  
χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και 
ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύµβασης στις οποίες µπορεί να περιλαµβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιµών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείµενο και τη φύση των ενδεχόµενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους µπορούν να ενεργοποιηθούν. ∆εν  
προβλέπουν  τροποποιήσεις ή  προαιρέσεις  που  ενδέχεται  να  µεταβάλουν τη συνολική φύση της σύµβασης ή της 
συµφωνίας-πλαίσιο· 
β) για τα συµπληρωµατικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και 
δεν περιλαµβάνονταν στην αρχική σύµβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου: 

αα) δεν µπορεί να γίνει για οικονοµικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιµότητας ή 
διαλειτουργικότητας µε τον υφιστάµενο εξοπλισµό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν µε τη 
διαδικασία σύναψης της αρχικής σύµβασης, και 

ββ)  θα  συνεπαγόταν  σηµαντικά  προβλήµατα  ή  ουσιαστική  επικάλυψη  δαπανών  για  την 
αναθέτουσα αρχή. 
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Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής 
σύµβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύµβασης. 
 18.2 Σύµφωνα µε το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016: 
α) Το έργο εκτελείται, σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής 
του έργου έχει το δικαίωµα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών που δεν 
περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύµβαση και οι οποίες κατέστησαν 
αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική 
σύµβαση, να συνάπτει σύµβαση µε τον ανάδοχο του έργου µε την προϋπόθεση ότι οι συµπληρωµατικές εργασίες 
δεν µπορούν τεχνικά ή οικονοµικά να διαχωριστούν από την κύρια σύµβαση, χωρίς να δηµιουργήσουν µείζονα 
προβλήµατα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, µολονότι µπορούν να διαχωριστούν από την 
αρχική σύµβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για      την      τελειοποίησή της  χωρίς  να  µεταβάλλουν  τη  συνολική  
της  φύση.  
β) Το συνολικό ποσό των συµβάσεων αυτών στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και η αµοιβή για τη σύνταξη των 
απαιτούµενων µελετών για τις συµπληρωµατικές εργασίες απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα 
τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύµβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ. 
Οι συµπληρωµατικές συµβάσεις συνολικού ύψους µέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύµβασης δύνανται να 
τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η 
περίπτωση α΄ της παραγράφου 18.1 και η παραγράφος 18.2 . 
 18.3 Για τις εργασίες του άρθρου 14, δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της παραγράφου 18.2 ή σύµβασης για την εκτέλεση ή την πληρωµή τους. 
 18.4 Η εκτέλεση των συµπληρωµατικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, 
προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου. 
Για τον καθορισµό τιµών µονάδας στις εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης λαµβάνονται οι τιµές της αρχικής 
σύµβασης και για τον κανονισµό τιµών µονάδας στις νέες εργασίες της συµπληρωµατικής  σύµβασης  
εφαρµόζονται  οι  παράγραφοι  4,  5  και  6  του  άρθρου  156  του Ν.4412/2016. 
 18.5 Ως προς τη διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» θα έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στο οικείο 
άρθρο της ∆ιακήρυξης της παρούσας εργολαβίας και στην παρ. 3β του άρθρου 156 του N. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο: Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 
 

Ισχύουν οι κείµενες διατάξεις στο άρθρο 168 του Ν.4412/2016. 
 19.1 Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ή τµηµάτων του έργου, ο επιβλέπων ή το 
εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης αναφέρει στη διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών 
από τη λήξη του εγκεκριµένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί  ικανοποιητικά  
τις  δοκιµασίες  που  προβλέπονται  στη  σύµβαση  ή  αν  τα  έργα  δεν  έχουν περατωθεί, οπότε αναφέρει 
συγκεκριµένα τις εργασίες που αποµένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστάµενος της 
διευθύνουσας υπηρεσίας, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή της πιο πάνω αναφοράς, εκδίδει 
βεβαίωση για την ηµέρα που περατώθηκαν οι εργασίες του έργου  (βεβαίωση περάτωσης των  εργασιών) την  
οποία  κοινοποιεί αµελλητί στον  ανάδοχο. Εάν  η βεβαίωση δεν εκδοθεί µέσα στην πιο πάνω προθεσµία, τότε 
θεωρείται ότι έχει εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής έγγραφης 
όχλησης και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που 
προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141 του Ν. 4412/2016. Την έκδοση της βεβαίωσης µπορεί να ζητήσει ο 
ανάδοχος και πριν από τη λήξη των προθεσµιών αν έχει περατώσει τα έργα. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται 
ανάλογα οι διαδικασίες των πρώτων εδαφίων της παρούσας παραγράφου. Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών 
δεν  αναπληρώνει την  παραλαβή των  έργων,  η  οποία  διενεργείται, σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις των επόµενων 
άρθρων. 
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 19.2 Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις µόνο ελλείψεις που δεν 
επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, γνωστοποιεί µε διαταγή 
του προς τον ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισηµανθεί και τάσσει εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή 
τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται µετά την εµπρόθεσµη αποκατάστασή των ελλείψεων 
και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το έργο,  χωρίς να  λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης. 
 19.3. Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις ή αν 
δεν περατώθηκαν από τον ανάδοχο εµπρόθεσµα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, σύµφωνα 
µε την προηγούµενη παράγραφο εφαρµόζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 159 και 160 
του Ν. 4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο: ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση 
 

Τα περαιωµένα τµήµατα του έργου δύναται να δοθούν προς χρήση, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο 
άρθρο 29 (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) της παρούσης, καθώς και στο άρθρο 169 του Ν. 4412/2016. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 21ο: Προσωρινή – οριστική παραλαβή, χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης 
 

 21.1 Σε ότι αφορά την προσωρινή παραλαβή, το χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης των έργων και την 
οριστική παραλαβή του έργου εφαρµόζονται τα άρθρα 170, 171, 172 του Ν.4412/2016. 
 21.2 Για την Προσωρινή παραλαβή εκτός των άλλων στο άρθρο 170 του Ν. 4412/2016 ισχύουν τα 
ακόλουθα: 
α. Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών το έργο παραλαµβάνεται προσωρινά. Με τηνπροσωρινή παραλαβή 
ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι εργασίες συµπληρωµατικών συµβάσεων παραλαµβάνονται µαζί 
µε τις εργασίες της αρχικής σύµβασης. 
β.  Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται µέσα σε έξι (6) µήνες από τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου  δηλαδή 
από  την  ηµεροµηνία που  στη  σχετική βεβαίωση φέρεται ως  ηµεροµηνία που αυτό περατώθηκε ή, στην 
περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 168, από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης περάτωσης των 
εργασιών, αν υποβληθούν από τον ανάδοχο, µέσα σε δύο (2) µήνες από τις πιο πάνω ηµεροµηνίες, η τελική 
επιµέτρηση και το µητρώο του έργου, το οποίο περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου «όπως 
κατασκευάστηκε». Αν η τελική επιµέτρηση και το µητρώο του έργου υποβληθούν από τον ανάδοχο 
µεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσµία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της τελικής 
επιµέτρησης και του µητρώου έργου. Αν δεν υποβληθεί τελική επιµέτρηση και το µητρώο έργου από τον ανάδοχο, 
η προθεσµία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της τελικής επιµέτρησης 
που συντάχθηκε από την υπηρεσία. Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το πρωτόκολλο δεν εγκριθεί µέσα στις πιο 
πάνω προθεσµίες, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ηµέρες µετά την υποβολή 
από τον ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα 
κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141. Αν ο ανάδοχος δεν 
παραστεί κατά την παραλαβή ή υπογράψει «µε επιφύλαξη» το σχετικό πρωτόκολλο, η παραλαβή θεωρείται ότι 
έχει συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή ειδικής όχλησης. 

Με την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 38108/ΦΝ 466 απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
(ΦΕΚ 1956Β΄) καθορίζεται το περιεχόµενο του «µητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα 
ηλεκτρονικά δεδοµένα και τα λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και η µορφή των στοιχείων αυτών. Με 
προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του ίδιου Υπουργού καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται 
στον ανάδοχο σε περίπτωση µη υποβολής του µητρώου, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, τα αρµόδια 
όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα 
 21.3  Για το χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης του έργου εκτός των άλλων που αναφέρονται στο άρθρο171 
του Ν. 4412/2016:  Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται 
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στη συντήρησή του, σύµφωνα µε την  παράγραφο 1 του άρθρου 157 και την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν. 
4412/2016 και µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) 
µήνες, υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στα έγγραφα της σύµβασης στην περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης 
της σύµβασης ήταν η προσαύξηση του χρόνου εγγύησης κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 86 του Ν. 4412/2016. Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις µπορεί µε τα συµβατικά τεύχη να ορίζεται 
µεγαλύτερος χρόνος εγγύησης ενδεχοµένως και µε ιδιαίτερο αντάλλαγµα,  όχι όµως µεγαλύτερος από τρία (3)  
έτη.  Για έργα προϋπολογισµού δηµοπράτησης µέχρι 250.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, εφόσον η φύση των εργασιών το 
επιτρέπει ή για έργα που δεν νοείται µακροχρόνια συντήρησή τους, µπορεί µε τα συµβατικά τεύχη να καθορίζεται 
χρόνος εγγύησης µικρότερος των δεκαπέντε (15)  µηνών.  Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωµένη περάτωση 
των εργασιών αν µέσα σε δύο (2) µήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση, άλλως από 
την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιµέτρηση.  
 21.4  Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους.  
Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισµών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή 
ποιότητα του έργου εκτελούνται µε έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες 
αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων 
κατά το χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε οποιονδήποτε 
τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου ή όπως αλλιώς προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη. Οι 
εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος ο µορφότυπος του οποίου και η συχνότητα 
καταγραφής προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη ή συµφωνούνται µε την διευθύνουσα υπηρεσία. 
 21.5  Για  την  Οριστική  παραλαβή εκτός  των  άλλων  στο  άρθρο  172  του  Ν. 4412/2016 ισχύουν τα 
ακόλουθα: 
α. Στην οριστική παραλαβή εφαρµόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή των παραγράφων 3, 5  και 6  
του άρθρου 170, όσον αφορά τις αντίστοιχες διαδικασίες για το αντικείµενο της οριστικής παραλαβής.  
β. Η οριστική παραλαβή γίνεται µετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο 
συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο (2) µήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης,  σύµφωνα µε το 
άρθρο 171. Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί µέσα σε αυτήν την προθεσµία,  θεωρείται ότι έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη 
διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που 
προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί µέχρι την οριστική 
παραλαβή,  διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή.  
γ. Κατά την οριστική παραλαβή η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το έργο όσον αφορά την καλή κατάσταση 
των εργασιών.  
δ. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε 
περιπτώσεις ειδικών έργων,  µε τα συµβατικά τεύχη µπορεί να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του 
αναδόχου και µετά την οριστική παραλαβή.  
ε. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου και της παρ. 3 του άρθρου 178 εφαρµόζονται είτε η οριστική 
παραλαβή διενεργηθεί πραγµατικά είτε συντελεσθεί αυτοδίκαια.  
στ. Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων του αναδόχου 
από την εργολαβική σύµβαση που δεν έχουν ήδη παραγραφεί, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του 
παρόντος νόµου. 
ζ. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις ποσότητες των 
εργασιών που εκτελέσθηκαν ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγµα που έχει 
καταβληθεί για τις εργασίες αυτές.  
η. Απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή κάθε δηµόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας καιΥγείας 
(Φ.Α.Υ.). 

 
ΑΡΘΡΟ 22ο: Μητρώο του έργου- Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης 
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22.1 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, µετά την ηµεροµηνία έκδοσης της Βεβαίωσης 
Περάτωσης των εργασιών µέσα σε δυο (2) µήνες να υποβάλει την Τελική Επιµέτρηση και το Μητρώο του έργου, το 
οποίο περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου «όπως κατασκευάστηκε» σύµφωνα µε το άρθρο 170  παρ. 2  
του Ν. 4412/2016.  

   Με την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 38108/ΦΝ 466 απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
(ΦΕΚ 1956Β΄) καθορίζεται το περιεχόµενο του «µητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα 
ηλεκτρονικά δεδοµένα και τα λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και η µορφή των στοιχείων αυτών.  

Ειδικότερα και όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με τα όσα αναφέρει η παραπάνω ΥΑ με θέμα «Περιεχόμενο 
του μητρώου του έργου», µετά την αποπεράτωση του όλου έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην 
Υπηρεσία, διαµέσου του Επιβλέποντος µηχανικού, δύο σειρές σχεδίων και τευχών σε χαρτί και µε την υπογραφή 
του καθώς και δύο αντίγραφα σε ηλεκτρονική µορφή, όλων των έργων που εκτελέστηκαν, όπως  αυτά  
κατασκευάστηκαν τελικά,  δηλαδή συµπεριλαµβανοµένων των  τροποποιήσεων και διορθώσεων, οι οποίες ίσως 
έγιναν στα σχέδια που εγκρίθηκαν αρχικά. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αφού σε κάθε περίπτωση κατισχύει η εν 
λόγω ΥΑ:  

- Γενική οριζοντιογραφία υπό κλίµακα 1:5.000  που θα απεικονίζει την θέση του έργου όπως κατασκευάσθηκε και 
θα περιέχει τα διάφορα χωροσταθµικά σηµεία που χρησιµοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του έργου µε πίνακα 
των υψοµέτρων τους, τα διάφορα τοπωνύµια, τις ονοµασίες των κάθε είδους έργων κ.λ.π. 

- Οριζοντιογραφίες υπό κατάλληλη κλίµακα (που θα καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, έτσι ώστε τα 
σχέδια να είναι ευανάγνωστα και να ανταποκρίνονται στον προορισµό τους) σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια της 
µελέτης. Οι οριζοντιογραφίες αυτές θα συνταχθούν µε βάση τις αντίστοιχες της µελέτης, στις οποίες θα γίνουν οι 
διορθώσεις και προσαρµογές σε όσες θέσεις εφαρµόστηκαν τυχόν παραλλαγές και τροποποιήσεις και θα 
απεικονίζουν όλα τα έργα που κατασκευάστηκαν. 

- Μηκοτοµές όλων των γραµµικών έργων  υπό  κατάλληλη κλίµακα για τα µήκη και δεκαπλάσια των µηκών κλίµακα 
για τα ύψη, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια της µελέτης. 

- Τυπικές διατοµές και διάφορες λεπτοµέρειες σε κατάλληλες κλίµακες και διανεµηµένες σύµφωνα µε τα 
αντίστοιχα σχεδίων της µελέτης, που θα απεικονίζουν τα έργα «όπως κατασκευάσθηκαν». 

Τα παραπάνω θα παραδίδονται σε έντυπη µορφή και σε CD-R  τα οποία θα είναι αριθµηµένα και θα 
φέρουν τα εξής: 

α) Το όνοµα της Αναδόχου Εταιρίας ή Κοινοπραξίας 

β) Το Τίτλο των παραδοτέων 

γ) Τη θέση του κατασκευασθέντος τµήµατος 

δ) την ηµεροµηνία παραγωγής 

ε) τα περιεχόµενα των ηλεκτρονικών µέσων ηλεκτρονικά (σε µορφή αρχείου κειµένου) και σε έντυπη µορφή. 

Σε όλα τα παραπάνω σχέδια θα υπάρχει ο αντίστοιχος τίτλος κατά τα πρότυπα των σχεδίων της µελέτης, και               η   
ένδειξη: «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ». 

- Τεύχος τεχνικής έκθεσης   που θα αναφέρεται στις δυσχέρειες που ανέκυψαν κατά την κατασκευή, σε ειδικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, στις ανάγκες µελλοντικής συντήρησης, στον απολογισµό ποσοτήτων και 
κόστους του έργου, όπως επίσης και σε κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση της Υπηρεσίας θα µπορούσε, 
µελλοντικά, να χρησιµεύσει στο έργο. 

-Τεύχος µε φωτογραφίες από όλες τις φάσεις του έργου (και ψηφιακά). 

- Στο εξώφυλλο των τευχών θα εκτυπωθεί ο τίτλος του έργου, σύµφωνα µε υπόδειγµα που θα εγκριθεί από τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη µη υπογραφή της, κατά την παρ. 2 του 
άρθρου 170 του Ν. 4412/2016, τελικής επιµέτρησης, επί πλέον συνεπάγεται την σύνταξη και εκτύπωσή του από 
την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. Οι δαπάνες για την τήρηση και παραγωγή όλων των 
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παραπάνω στοιχείων του παρόντος άρθρου θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές προσφοράς 
του Αναδόχου. 

                22.2 Ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει, µαζί µε τα σχέδια από την εκτέλεση πλήρεις οδηγίες λειτουργίας 
και συντήρησης των εγκαταστάσεων και στα Ελληνικά, όπως και τεχνικά εγχειρίδια και καταλόγους 
ανταλλακτικών σε πέντε (5) αντίτυπα, των Μηχανηµάτων που τυχόν εγκαταστάθηκαν από αυτόν και για κάθε µια 
θέση. 
                 22.3 Ο ανάδοχος συντάσσει επίσης φάκελο προεκτίµησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και 
λειτουργίας, µε βάση το µητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, που αφορούν σε φθορές 
λόγω συνήθους χρήσης του έργου. 
                 22.4 Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή κάθε δηµόσιου έργου είναι ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), σύµφωνα µε την απόφαση ∆ΕΕΠΠ/ οικ.433/ 19.9.2000 Β΄1176) του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. 
 
ΑΡΘΡΟ 23ο: Ασφαλίσεις 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 144 παρ.4. Για την πληρότητα των εκπονούµενων µελετών, τον αρτιότερο 
σχεδιασµό, την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούνται ο µελετητής, 
ο ανάδοχος κατασκευής του έργου και ο τεχνικός σύµβουλος να  ασφαλίζουν τη µελέτη, την κατασκευή του έργου 
και τις υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου αντίστοιχα, κατά παντός κινδύνου, περιλαµβανοµένων και των περιπτώσεων 
ζηµιών από ανωτέρα βία. 

Με απόφαση του Υπουργού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ορίζονται τα έργα, οι µελέτες και οι 
υπηρεσίες που υπάγονται στην ασφάλιση, οι ασφαλιζόµενοι κίνδυνοι, η διάρκεια της ασφάλισης, η διαδικασία 
διαπίστωσης της επέλευσης του κινδύνου και της καταβολής του ασφαλίσµατος, τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικών 
καλύψεων, οι αποδεκτές εξαιρέσεις και οι µέγιστες απαλλαγές, η έναρξη εφαρµογής της υποχρέωσης ασφάλισης 
και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης τα έργα των  οποίων ο προϋπολογισµός 
χωρίς το ΦΠΑ υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ασφαλίζονται υποχρεωτικά». 

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 Ν.1650/86  για την προστασία του Περιβάλλοντος. Θα καλύπτονται 
επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις. 

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. Τα 
ασφαλιστήρια συµβόλαια προσκοµίζονται κατά την υπογραφή της σύµβασης του έργου. 

 

23.1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
23.1.1 Κατά την 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. 

23.1.2 Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 

23.1.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 
23.1.4 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. 

23.1.5 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. 
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23.1.6 Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις 
και τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από την 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. 

23.1.7 Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις: θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. Θα 
περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου,  της υπολοίπου Σ.Υ. και 
των λοιπών συµβατικών τευχών. 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 Σ.Υ. 

23.1.8 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. 

23.1.9 Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον Νόµο 487 / 76 και το 
Π.∆. 237 / 86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραµένει αλώβητη από τους όρους του 
ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 

23.1.10 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 
εταιρειών, 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. 

23.1.11 α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστικών κάθε στοιχείο από την Τεχνική 
Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο ΚτΕ, 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. Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συµβεί στο 
έργο από οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τόσο τον ΚτΕ 
όσο και τους ασφαλιστές του. 

β) 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.  γ)  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 Σ.Υ. περί « 
Ασφαλίσεων » και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καµία εξαίρεση όλοι οι όροι και 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Σ.Υ. ∆ιαφορετικά ο ΚτΕ χωρίς προειδοποίηση, µπορεί να 
συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο µε ασφαλιστική εταιρεία της προτίµησής του στο όνοµα, για λογαριασµό και µε 
δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν 
πληρεξούσιος. 

23.1.12 Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: α) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι Ελληνικές 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρµοδιότητα των Ελληνικών ∆ικαστηρίων και κάθε 
ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς κανόνα ∆ηµοσίας Τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.∆. 400 / 1970 
είναι άκυρο. β) Aντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δε θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν επικυρωθεί 
από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. γ) Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρείας 



ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
57 

 

κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορα εάν αυτή 
παραπέµπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την θεµελίωση της αντικειµενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από 
το δίκαιο του τόπου. 
 
 

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

23.2.1  Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας,  ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύµβασης, ή 
αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται σε 15 ηµέρες 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 το 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(ες) 
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)  σύµβαση(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 . 

23.2.2  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 ειδοποίησή 
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.22.2.1.  Οι τόκοι υπερηµερίας θα 
προσµετρούνται από την ηµεροµηνία καταβολής των ασφαλίστρων. 

23.2.3 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 το αντίστοιχο ποσό από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του 

23.2.4  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 οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, ο 
Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάστασή 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. 

23.2.5 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. 

 

23.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚτΕ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΚΚΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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23.3.1 Ο έλεγχος από τον ΚτΕ των ασφαλιστικών συµβάσεων των οποίων η ασφαλιστική περίοδος αρχίζει από την 
υπογραφή της Σύµβασης ανάθεσης θα γίνει δέκα (10) ηµερών από την υποβολή πλήρων των ασφαλιστηρίων 
συµβολαίων (εντός µηνός από την υπογραφή της σύµβασης). 

23.3.2 Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συµβάσεις των παρακάτω παραγράφων 23.5.1, 23.5.2 και 
23.5.3. 
23.3.3 Ο έλεγχος από τον ΚτΕ θα αφορά: -την φερεγγυότητα των προτεινόµενων ασφαλιστικών εταιριών -την 
συµβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συµβάσεων προς τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και τους 
υπόλοιπους όρους της Σ.Υ. 

23.3.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) 
ηµερών, να προσκοµίσει απαραιτήτως «Βεβαίωση Ασφάλισης» (Cover Note), όπου να αναφέρονται οι 
ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης που θα περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο, τα παραπάνω 
συµβόλαια και τα ποσά καλύψεων αυτών θα έχουν απαραιτήτως την έγκριση της Υπηρεσίας.  Στην περίπτωση 
αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την 
υπογραφή της σύµβασης. 

 

23.4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
23.4.1    Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο 15ο άρθρο της ΓΣΥ.  Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο 
και για το αλλοδαπό προσωπικό 

23.4.2 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων και του 15ου άρθρου της ΓΣΥ. ισχύουν για όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης εκτέλεσης του έργου. 

 

23.5  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ» 
23.5.1 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 
23.5.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως ¨κατά παντός κινδύνου¨ και σύµφωνα µε τους όρους των 
Συµβατικών Τευχών του έργου, την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, τη συνολική αξία του υπό κατασκευή 
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. 

23.5.1.2 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), λανθασµένη εργασία, ελλιπή 
συντήρηση, κακή λειτουργία του έργου 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 την παραλαβή τους µέχρι την ενσωµάτωσή τους 
στο Έργο. 

23.5.1.3  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. 

23.5.1.4 Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µην 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 προσκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάµενα αντικείµενα κινούµενα µε ταχύτητα ίση προς την 
ταχύτητα του ήχου, ή µε υποηχητική ταχύτητα. 
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23.5.1.5  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. 

231.5.1.6 Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώµατος 
της υπασφάλισης. 

23.5.1.7 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 τη σχετική περιγραφή τους από τον 
Ανάδοχο. 

23.5.2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 
23.5.2.1 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 της 
Περιόδου Μελετών-Κατασκευών και Περιόδου Συντήρησης 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 

23.5.2.2 ∆ιάρκεια της Ασφάλισης 
Ή ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την Οριστική Παραλαβή του 

Έργου. 

23.5.2.3 Όρια Αποζηµίωσης (1) Τα ελάχιστα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση 
Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα ανέρχονται σε ποσά που   θα 
εγκρίνονται από την Υπηρεσία,  και θα διακρίνονται   τουλάχιστον στα   κατωτέρω αντικείµενα και ποσοστώσεις 
τους: 

α Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα Τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων 
Τρίτων   

β. Για σωµατική βλάβη ή θάνατο Τρίτων, κατά άτοµο   

γ. Για σωµατική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων µετά από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον αριθµό των παθόντων   

δ. Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης έναντι 
Τρίτων, κατά τη περίοδο εκτέλεσης του Έργου. 

(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)  Στο ασφαλιστήριο θα προβλέπεται και κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι του 
απασχολούµενου στο έργο του εργατοτεχνικού προσωπικού για την περίπτωση ατυχήµατος (ευθύνη εργοδότου). 
Τα προβλεπόµενα ελάχιστα όρια αποζηµιώσεων (πέραν των αποζηµιώσεων της βασικής κοινωνικής ασφάλισης, 
π.χ. Ι.Κ.Α.) θα προσδιορίζονται α) ανά άτοµο και ατύχηµα, β) σε περίπτωση οµαδικού ατυχήµατος και γ)  το 
αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης. 

23.5.3 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
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23.5.3.1 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. 

23.5.3.2  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. 

23.5.3.3 Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε 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. 

23.5.3.4  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 της παρ.23.5.1.4. 

23.5.3.5  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. Ή ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται σε 
όλη τη χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου µέχρι την αποµάκρυνσή τους από αυτό. 

 23.5.3.6  Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου»  των µηχανηµάτων έργων µπορεί να γίνεται µε ανεξάρτητο ενιαίο 
ασφαλιστήριο, το οποίο ο Ανάδοχος ενδεχόµενα να διατηρεί σε ισχύ για µέρος ή το σύνολο του µηχανικού 
εξοπλισµού του. Στην περίπτωση αυτή, για να αποφεύγεται διπλή ασφάλιση ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει σχετική 
βεβαίωση από την Ασφαλιστική Εταιρεία ότι τα Μηχανήµατα τα οποία θα χρησιµοποιήσει στο συγκεκριµένο έργο 
«καλύπτονται για τις ίδιες ζηµιές τους µε το Ασφαλιστήριο υπ΄αριθµ…………………. το οποίο είναι σε ισχύ και 
ανανεώνεται κανονικά». Οι όροι ασφάλισης και οι αποζηµιώσεις στην προκειµένη περίπτωση θα πρέπει να 
ανέρχονται σε ποσά που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, από τους όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

  

23.6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Ε.) 
23.6.1  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία,  σύµφωνα µε την ισχύουσα 
Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα και τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων που προορίζονται για τις ανάγκες και την 
εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
23.6.2 Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο 
οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στη Επίβλεψη για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 
23.6.3  Ή σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα,  υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί εγγράφως, χωρίς τα 
µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθµιση. 

23.6.4 ∆ιευκρινίζεται ότι τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων πρέπει να έχουν ατοµική ασφάλιση µε βάση τον 
αριθµό κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθµό πλαισίου τους. Ως αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων , που 
εφοδιάζονται µε πινακίδες Μ.Ε. σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη ενηµέρωση του σχετικού πίνακα από την 
Αρµόδια Επιτροπή Κατάταξης θεωρούνται τα αναφερόµενα παρακάτω: Φορτωτής, εκσκαφέας, εκσκαφέας-
φορτωτής, τρακτέρ-κοµπρεσέρ, φορτωτής-κοµπρεσέρ, προωθητής, ισοπεδωτής, γερανός,   αντλία σκυροδέµατος,  
µπετονιέρα αυτοφορτωνόµενη,  γεωτρύπανο,  σφύρα,  υδραυλική, 
µηχάνηµα επούλωσης λάκκων,  εκχιονιστικό,  γοµωτής,  καδοφόρο,  κόσκινο µηχανικό,  εργοταξιακό αυτοκίνητο  
(τάµπερ),   χιονοδιαστρωτήρας,  κλιµακοφόρο,   αναβατόριο,   ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, αλατοδιανοµέας,  
εκτοξευτής ασβεστοκονιάµατος,  αµµοβολιστικό,  µεταφορική ταινία,  κλιµατιστικό, παρασκευαστής µπετόν, 
λιπαντής, µετατοπιστικό βαρέων αντικειµένων, επεξεργαστής απορριµµάτων. Πρέσα απορριµµάτων,  
πυροσβεστικό,  σπαστήρας ελαστικών-πλαστικών, σταθµός βάσης και καταβρεκτήρας, καθώς και οποιοδήποτε 
άλλο µηχάνηµα απαιτείται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας. 
 

23.7 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρ.22.5 θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
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23.7.1  Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως προσωπικό που 
ασχολείται µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριµένου Έργου, καθώς 
επίσης και ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) και το προσωπικό αυτού, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές. 

23.7.2 Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες τον ΚτΕ 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. 

23.7.3 Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά: - του 
Αναδόχου - και/ή των Μελετητών - και/ή του ΚτΕ - και/ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών - και/ή  µέρους  
ή  συνόλου του προσωπικού των παραπάνω µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητας 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. 

23.7.4 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 εγγραφή για το σκοπό αυτό συγκατάθεση του ΚτΕ. Εφόσον ο ΚτΕ δεν παρέχει στην ασφαλιστική 
εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή άλλου είδους εντολή, ή 
εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρίας για την καταβολή της 
αποζηµίωσης εκχωρείται στον ΚτΕ και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να 
καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στον ΚτΕ, µετά από αίτηση του τελευταίου για το σκοπό αυτό. Η εκχώρηση της 
απαίτησης αυτής του Αναδόχου στον ΚτΕ κατ΄ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, 
που απορρέουν από την Σύµβαση. 

23.7.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, των Συµβούλων του,  των 
συνεργατών του και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι 
ηθεληµένη, των παραπάνω προσώπων. 

23.7.6 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 εταιρείας, τόσο προς 
τον Ανάδοχο, όσο και προς τον ΚτΕ. 

23.7.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 22.5 θα καλύπτεται και η ευθύνη του ΚτΕ και/ή 
του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 9.2.2 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 

23.7.8 Με δεδοµένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύµφωνα µε την πραγµατική του αξία (Αρχική Σύµβαση συν 
συµπληρωµατικές συµβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώµατος της υποασφάλισης 
 

ΑΡΘΡΟ 24ο: Κήρυξη έκπτωτου 
 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 160 του Ν.4412/2016. 

Η τήρηση της διαδικασίας και οι συνέπειες για τον Ανάδοχο, κλπ., καθορίζονται στο ίδιο άρθρο. 

ΑΡΘΡΟ 25ο: Πληροφοριακές Πινακίδες 
 

25.1  Εκτός από όσα καθορίζονται στη Τεχνική Προδιαγραφή Σήµανσης εκτελουµένων έργων "εντός και εκτός 
κατοικηµένων περιοχών" (εγκύκλιος ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/1.07.2003), σηµειώνεται ότι ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί µε τη 
δαπάνη των προσθέτων ενδεικτικών και πληροφοριακών πινακίδων που θα τοποθετηθούν στις εισόδους των 
περιοχών του έργου και που θα φέρουν τον τίτλο της εργολαβίας, το όνοµα της Προϊσταµένης Αρχής και της 
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∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, το όνοµα του Αναδόχου, καθώς και οιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα ζητήσει η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
25.2 Ειδικότερα και με δεδομένο ότι το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση τουλάχιστον δύο (2) πινακίδων, ήτοι: 
α) Μία (1) προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής σε ορατό σημείο από 
το κοινό, κατά τη φάση υλοποίησής τους.  
β) Μία (1) μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, 
εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής.  
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

Πρέβεζα   05 -04-2021 
 
 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 

Ο Προϊστάμενος 
 
 
 
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 
ΠΟΛΙΤΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Η Διευθύντρια 
 
 
 
 
 

ΦΙΛΙΑ ΡΕΠΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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