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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

(1) Το παρόν τεφχοσ ςυνιςτά τθ Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Σ.Υ.) και περιλαμβάνει τουσ γενικοφσ ςυμβατι-

κοφσ όρουσ (Γενικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων), κακϊσ και ειδικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ (Ειδικι Συγγρα-

φι Υποχρεϊςεων), βάςει των οποίων - ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των λοιπϊν Τευχϊν και ςτοιχεί ων 

Δθμοπράτθςθσ - κα εκτελεςτεί  από τον Ανάδοχο το δθμοπρατοφμενο ζργο. 

(2) Το αντικείμενο τθσ εργολαβίασ περιλαμβάνει τθν καταςκευι των ζργων που αναφζρονται ςτα ςυμ-

βατικά τεφχθ .  

(3) Το ακριβζσ αντικείμενο του  ζργου  κα είναι όπωσ ορίηεται ςτθν Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ, και τα λοιπά 

Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ.  

(4) Τα αναφερόμενα ςτο Κεφ. Α. ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ, αναλφονται και εξειδικεφονται ςτο 

Κεφ. Β. ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ. Θ αρίκμθςθ των Άρκρων ςτα δφο ωσ άνω Κεφάλαια είναι ε-

νιαία. 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ.) 

ΑΘΟ 1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ  

1.1. Οριςμοί – ςυντομογραφίεσ 

1.1.1. Οριςμοί  

Οι λζξεισ και εκφράςεισ που χρθςιμοποιοφνται ζχουν το νόθμα που κακορίηεται ςτο Άρκρο 2 του 

Ν.4412/16, ωσ ιςχφει και όπωσ κακορίηεται κατωτζρω: 

 «Ανάδοχοσ» ι «Εργολιπτθσ» : Ο οικονομικόσ φορζασ ςτον οποίο ζχει ανατεκεί με δθμόςια ςφμβαςθ το 

ζργο. 

 «Ζργο»: το ςφνολο των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ, τισ οποίεσ καλείται να εκπλθ-

ρϊςει ο Ανάδοχοσ και οι οποίεσ ςυνιςτοφν τθν παροχι του.  

  «Διαγωνιηόμενοι» ι «Διαγωνιηόμενοσ»: Οι οικονομικοί φορείσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςυμμε-

τοχισ τουσ ςτο Διαγωνιςμό τθσ ανάκεςθσ εκτζλεςθσ του ζργου. 

  «Κφριοσ του Ζργου» (ΚτΕ) ι «Εργοδότθσ» : Ο φορζασ για λογαριαςμό του οποίου καταρτίηεται θ δθμό-

ςια ςφμβαςθ. 

 «Διευκφνουςα υπθρεςία» ι «Επιβλζπουςα Υπθρεςία» ι «Υπθρεςία» : Θ τεχνικι υπθρεςία του φορζα 

καταςκευισ του ζργου που είναι αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ, ζλεγχο και διοίκθςθ τθσ κατα-

ςκευισ του ζργου. 

  «Ρροςωρινζσ Εργαςίεσ» ι «Ρροςωρινά Ζργα»: όλεσ οι εργαςίεσ, τα ζργα και οι εγκαταςτάςεισ κάκε 

είδουσ, που ζχουν προςωρινό χαρακτιρα και απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

  «Μόνιμεσ Εργαςίεσ» ι «Μόνιμα Ζργα»: όλα τα μόνιμου χαρακτιρα ζργα, που κα εκτελεςτοφν και κα 

ςυντθρθκοφν ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. 

  «Εργοτάξιο»: το ςφνολο των χϊρων όπου πραγματοποιοφνται εργαςίεσ και γενικά εκτελείται τεχνικό 

ζργο, όπωσ ορίηεται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 «Ευρωπαϊκά πρότυπα»: τα πρότυπα που ζχουν επιλεγεί από τον ΚτΕ για τθν εκτζλεςι του και τα οποία 

ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι επιτροπι τυποποίθςθσ (CEN) ι από τθν Ευρωπαϊκι επιτροπι θλε-

κτροτεχνικισ τυποποίθςθσ (CENELEC) ωσ "Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ)" ι ωσ "κείμενα εναρμόνιςθσ (HD)", 

ςφμφωνα με τουσ κοινοφσ κανόνεσ αυτϊν των οργανιςμϊν. 



   
 

  «Ευρωπαϊκι τεχνικι ζγκριςθ»: θ ευνοϊκι τεχνικι εκτίμθςθ τθσ καταλλθλότθτασ ενόσ προϊόντοσ για 

χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν απαιτιςεων για τισ καταςκευζσ και με βάςθ τα εγγε-

νι χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ τικζμενουσ όρουσ εφαρμογισ και χριςθσ του. Θ ευρωπαϊκι 

ζγκριςθ χορθγείται από τον ΕΛΟΤ. 

  «Κοινζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ»: οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ζχουν εκπονθκεί ςφμφωνα με διαδι-

καςία αναγνωριςμζνθ από τα κράτθ μζλθ και ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρω-

παϊκϊν Κοινοτιτων. 

1.1.2. Συντομογραφίεσ 

1.1.2.1. Γενικζσ Συντομογραφίεσ  

ΚτΕ  :  Κφριοσ του Ζργου (θ Φορζασ του Ζργου) 

ΔΔ : Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ 

ΣΥ :  Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Γενικι & Ειδικι / παρόν Τεφχοσ) 

ΡΜ :  Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ 

ΡΡ :  Ρροχπολογιςμόσ Ρροςφοράσ 

ΤΡ :  Τιμολόγιο Ρροςφοράσ 

ΤΕ :  Τεχνικι Ρεριγραφι  

ΤΜ :  Τιμολόγιο Μελζτθσ 

ΤεΡρο : Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

ΕΝ : Ευρωπαϊκζσ Ρροδιαγραφζσ  

ISO :  Διεκνισ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ 

ΕΛΟΤ :  Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ 

ΕΤΕΡ :  Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (υπϋαρικ. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273 απόφαςθ του Υπ. Ανάπτυξθσ Α-

νταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων - ΦΕΚ B’2221/30-7-2012, περί ζγκρι-

ςθσ 440 Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν), ωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 

ΟΜΟΕ : Οδθγίεσ Μελετϊν Οδικϊν Ζργων 

1.1.2.2. Συντομογραφίεσ Υπθρεςιϊν / Οργανιςμϊν 

ΥΡΕΣΔΑ :  Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 

ΥΡΟΜΕΔΙ :   Υπ. Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων  

ΥΡΕΧΩΔΕ :  τζωσ Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων  Ζργων  

ΥΡΕΝ : Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ (τζωσ ΥΡΕΚΑ) 

ΓΓΔΕ :  Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Ζργων 

ΓΥΣ :  Γεωγραφικι Υπθρεςία Στρατοφ 

ΔΕΘ :  Δθμόςια Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ (ι άλλοσ πάροχοσ) 

ΔΕΚΟ :  Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ και Οργανιςμοί 

ΕΔ :  Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 

ΕΕ :  Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

ΕΟΚ :  Ευρωπαϊκι Οικονομικι Κοινότθτα   

ΕΟΧ :  Ευρωπαϊκόσ Οικονομικόσ Χϊροσ  

ΙΚΑ :  Κδρυμα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων – Ενιαίο Ταμείο Αςφάλιςθσ Μιςκωτϊν (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 

ΝΡΔΔ :  Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου 



   
 

ΝΡΙΔ :  Νομικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου 

ΝΣΚ :  Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ 

ΟΚΩ :  Οργανιςμοί Κοινισ Ωφζλειασ 

ΤΕΕ :  Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ 

1.1.2.3. Άλλεσ Συντομογραφίεσ 

ΑΚ :  Αςτικόσ Κϊδικασ 

ΑΡΕ :  Ανακεφαλαιωτικόσ Ρίνακασ Εργαςιϊν 

ΚΥΑ :  Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 

Ν :  Νόμοσ 

ΡΔ :  Ρροεδρικό Διάταγμα 

ΡΚΤΜΝΕ :  Ρρωτόκολλο Κανονιςμοφ Τιμϊν Μονάδοσ Νζων Εργαςιϊν 

ΦΕΚ :  Φφλλο Εφθμερίδασ Κυβερνιςεωσ 

ΦΡΑ :  Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ 

ΥΑ :  Υπουργικι Απόφαςθ 

1.2. Ερμθνείεσ 

Στα ςυμβατικά τεφχθ, εκτόσ αν από τα ςυμφραηόμενα ρθτά προκφπτει διαφορετικά: 

(1) Λζξεισ που αναφζρονται ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο γζνοσ κα αφοροφν και ςε όλα τα γζνθ και αντί-

ςτροφα. 

(2) Λζξεισ που αναγράφονται ςτον ενικό κα αφοροφν τθν ίδια ζννοια και ςτον πλθκυντικό και αντίςτρο-

φα. 

(3) Λζξεισ που αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα κα ζχουν τθν ίδια ζννοια με τισ ίδιεσ λζξεισ που α-

ναγράφονται με πεηά γράμματα και αντίςτροφα. 

(4) Εκτόσ εάν ρθτά ορίηεται διαφορετικά, «θμζρα», «βδομάδα», «μινασ», «ζτοσ» κτλ. κα ςθμαίνει «θμε-

ρολογιακι θμζρα», «θμερολογιακι βδομάδα», «θμερολογιακόσ μινασ», «θμερολογιακό ζτοσ» κτλ. 

(5) Διατάξεισ, που αναφζρονται ςε «ςυμφωνία», «ςυγκατάκεςθ» ι ςε ςυνϊνυμα / παράγωγά τουσ, προ-

χποκζτουν ότι θ υπόψθ ςυμφωνία, ςυγκατάκεςθ κτλ., κα διατυπϊνεται εγγράφωσ. 

(6) «Εγγράφωσ» ι παράγωγα τθσ λζξθσ αυτισ, ζχουν τθ ςθμαςία που αποδίδεται ςτισ ζννοιεσ αυτζσ από 

τον Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ. 

(7) Οι τίτλοι που χρθςιμοποιοφνται γενικά δεν κα λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν ερμθνεία του κειμζνου 

τθσ παροφςασ. 

(8) Ππου αναφζρονται οι όροι «με δαπάνθ του Αναδόχου», «βαρφνουν τον Ανάδοχο», «ςε βάροσ του 

Αναδόχου», «χωρίσ ιδιαίτερο αντάλλαγμα», «χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ», νοείται ότι όλεσ οι ςχετι-

κζσ δαπάνεσ περιλαμβάνονται  ςτισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του και ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται κανζνα 

πρόςκετο αντάλλαγμα ι/ και καμία πρόςκετθ αμοιβι ι αποηθμίωςθ πζρα από τισ τιμζσ τθσ προςφο-

ράσ του. 

(9) Ππου ςτθν παροφςα και ςτα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα άρκρα, παρα-

γράφουσ, εδάφια κτλ. νόμων, προεδρικϊν διαταγμάτων, υπουργικϊν αποφάςεων, ςυμβατικϊν τευ-

χϊν κτλ., αυτι γίνεται για διευκόλυνςθ και ευκεία αναφορά ςτισ πλζον ςυναφείσ διατάξεισ, χωρίσ 

από τθν αναφορά αυτι να αποκλείεται θ ιςχφσ άλλθσ ιςχφουςασ διάταξθσ που τυχόν δεν αναφζρεται 

ρθτά.  



   
 

1.3. Επικοινωνία – Κοινοποίθςθ εγγράφων 

(1) Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2 και 3 του Άρκρου 105 κακϊσ και ςτο Άρκρο 143 του Ν. 

4412/16. 

(2) Συναινζςεισ, εγκρίςεισ, προςδιοριςμοί, ειδοποιιςεισ, αιτιςεισ, ενςτάςεισ, δθλϊςεισ, που απαιτοφνται 

ςτα πλαίςια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου πρζπει: 

i. να γίνονται εγγράφωσ με τθν ζννοια του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ,  

ii. να επιβεβαιϊνεται θ πραγματοποίθςι τουσ με κάκε νόμιμο τρόπο και 

iii. να γίνονται ςτισ δθλωμζνεσ με τα ζγγραφα τθσ προςφοράσ ι τθσ ςφμβαςθσ διευκφνςεισ, εκτόσ 

εάν ζχουν λάβει χϊρα μεταβολζσ, οι οποίεσ όμωσ ζχουν γνωςτοποιθκεί εγγράφωσ, άλλωσ οι α-

νωτζρω πράξεισ λογίηεται ότι γίνονται εγκφρωσ ςτισ ιδθ δθλωμζνεσ διευκφνςεισ. 

1.4. Θεςμικό πλαίςιο, προδιαγραφζσ, κανονιςμοί και γλϊςςα που διζπουν τθ ςφμβαςθ 

1.4.1. Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

(1) Θ εκτζλεςθ των ζργων διζπεται, ερμθνεφεται και ςυμπλθρϊνεται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και 

για ζργα που ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ επιπλζον και από τθν Κοινοτικι Νο-

μοκεςία. Ειδικότερα, ςε κζματα παραγωγισ δθμοςίων ζργων, ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν. 4412/16  

(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α’) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρ-

μογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , κακϊσ και οι λοιποί μεταγενζςτεροι ςχετικοί Νόμοι, 

Υ.Α. και διατάξεισ. Θ εκτζλεςθ των ζργων ςυμπλθρϊνεται με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και των λοι-

πϊν ςυμβατικϊν τευχϊν.  

(2) Ππου γίνεται αναφορά ςε νομοκεςία, ιςχφουςεσ διατάξεισ ι κείμενεσ διατάξεισ, νοείται, εκτόσ εάν 

ρθτά προβλζπεται διαφορετικά, κάκε κανόνασ δικαίου, εκνικόσ, κοινοτικόσ ι διεκνισ εφαρμοηόμενοσ 

ςτθν Ελλάδα, περιεχόμενοσ ςε κάκε πθγι δικαίου (Σφνταγμα, Νόμοι, Ρροεδρικά Διατάγματα, Υπουρ-

γικζσ Αποφάςεισ, Εγκφκλιοι, Οδθγίεσ, Κανονιςμοί, Εκνικοί και Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) όπωσ αυτόσ τρο-

ποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει κάκε φορά κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Διακιρυ-

ξθσ Δθμοπραςίασ. 

1.4.2. Ρροδιαγραφζσ και Κανονιςμοί 

Για τθν εκτζλεςθ του ζργου ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 178 του Ν. 4412/16. Επιπρόςκετα, ενδεικτικά 

αλλά όχι περιοριςτικά, ιςχφουν οι κανονιςμοί και προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθ παροφςα Συγγραφι 

Υποχρεϊςεων και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ.  

1.4.3. Γλϊςςα 

Επίςθμθ γλϊςςα τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Ελλθνικι και ςε αυτι κα ςυντάςςονται όλα τα ζγγραφα, θ αλλθλο-

γραφία κτλ. Αναδόχου και Υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ που υπάρχουν κείμενα ςυνταγμζνα ςε δφο γλϊςςεσ, 

για κάκε περίπτωςθ ερμθνείασ επίςθμθ και υπεριςχφουςα είναι θ Ελλθνικι Γλϊςςα. 

1.5. Σφμβαςθ 

(1) Θ «Σφμβαςθ» για τθν εκτζλεςθ του ζργου κα υπογραφεί ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο Άρκρο 135 

και 182 του Ν. 4412/16 και ςτθ Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ.  

(2) Θ «Σφμβαςθ» ςυνίςταται από το ομϊνυμο κείμενο και από τα Συμβατικά Τεφχθ, που αποτελοφν 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ. 



   
 

(3) Τα Συμβατικά Τεφχθ και θ ςειρά ιςχφοσ τουσ, ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των όρων τουσ, κακορίηο-

νται ςτθ Διακιρυξθ. Οι όροι «Σφμβαςθ», «Σφμβαςθ Καταςκευισ του Ζργου» και «Εργολαβικό Συμ-

φωνθτικό» χρθςιμοποιοφνται ταυτόςθμα. 

1.6. Υπογραφι ςφμβαςθσ 

Σχετικά με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτα Άρκρα 105 ,  135 και 182 του Ν. 

4412/16. Ο Ανάδοχοσ αφοφ ειδοποιθκεί από τθν Ανακζτουςα αρχι, οφείλει να προςζλκει για τθν υπο-

γραφι τθσ ςφμβαςθσ μζςα ςτθν προκεςμία που κα τεκεί με τθν ςχετικι πρόςκλθςθ. Σε περίπτωςθ που 

αυτόσ δεν προςζλκει κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 5 του Άρκρου 105 και 

160 του Ν. 4412/16. 

1.7. Σειρά ιςχφοσ των ςυμβατικϊν τευχϊν 

Θ ςειρά ιςχφοσ των ςυμβατικϊν τευχϊν, κακορίηεται ςτο αντίςτοιχο Άρκρο  τθσ οικείασ Διακιρυξθσ. 

1.8. Μελζτθ ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ ζργων 

Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται με τθν προςφορά του ότι μελζτθςε πλιρωσ τθ φφςθ και τθν τοποκεςία των ζρ-

γων, τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ κυρίωσ όςον αφορά τισ ςυνκικεσ εξεφρεςθσ, μεταφοράσ, απόκεςθσ, 

αποκικευςθσ υλικϊν, τθν φπαρξθ εργατικοφ δυναμικοφ, νεροφ, κατάςταςθ περιβάλλοντοσ, θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ, το ευμετάβλθτο των καιρικϊν ςυνκθκϊν, και γενικϊσ όλεσ τισ φυςικζσ ςυνκικεσ ςτθν περιοχι 

των ζργων, τθ διαμόρφωςθ και κατάςταςθ του εδάφουσ και υπεδάφουσ, το είδοσ, τθν ποιότθτα και ποςό-

τθτα πάνω και κάτω από το ζδαφοσ δυνατόν να ςυναντθκοφν υλικά και νερά, το είδοσ και τα μζςα που κα 

απαιτθκοφν πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν περίοδο των εργαςιϊν και όποια άλλα ηθτιματα που με 

οποιοδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςφμβαςθ, τισ εργαςίεσ ι το κόςτοσ 

τουσ. 

Επίςθσ ο Ανάδοχοσ αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει όλα τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ που περι-

λαμβάνονται ςτο φάκελο τθσ δθμοπραςίασ και αποτελοφν μαηί με τθν Διακιρυξθ τθ βάςθ τθσ προςφοράσ 

του. Επίςθσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα και αναλαμβάνει να εκτελζςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του που α-

πορρζουν από τισ παραπάνω ςυνκικεσ και όρουσ. 

Ραράλειψθ του αναδόχου να ενθμερωκεί με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά του όρουσ τθσ Σφμβα-

ςθσ δεν τον απαλλάςςει από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ του προσ τισ ςυμβατικζσ του υπο-

χρεϊςεισ. 

Οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για τισ ςυνκικεσ του ζργου, αναλφονται και εξειδικεφονται ςτο ΑΘΟ 5.  

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΘΚΕΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ, τθσ παροφςασ ΣΥ.   

1.9. Εφαρμογι μελζτθσ 

Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να κάνει καλι και πιςτι εκτζλεςθ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ  ςφμφωνα με τα 

ςυμβατικά τεφχθ του διαγωνιςμοφ και δεν ζχει δικαίωμα χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ εντολι τθσ Επί-

βλεψθσ να τθν τροποποιιςει. 

1.10. Συμμόρφωςθ Αναδόχου προσ τθ ςφμβαςθ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ Σφμβαςθσ όπωσ και με τισ ζγγραφεσ διαταγζσ 

του Εργοδότθ μζςα ςτισ τικζμενεσ προκεςμίεσ. 



   
 

1.11. Τεχνικι Διεφκυνςθ και προςωπικό του Αναδόχου 

Με τθν ζναρξθ καταςκευισ του ζργου ο Ανάδοχοσ οφείλει να ορίςει Ρροϊςτάμενο / Διευκυντι εργοταξίου, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4.3.  Διεφκυνςθ ζργου από τον Ανάδοχο, τθσ παροφςασ ΣΥ. Ο Ρροϊ-

ςτάμενοσ κα είναι Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ Ανϊτατθσ Σχολισ με εμπειρία ςτθν καταςκευι και διοίκθςθ 

αναλόγου μεγζκουσ και κατθγορίασ ζργων  και ο οριςμόσ του κα γίνει μόνο εφόςον τα προςόντα του είναι 

τθσ απολφτου εγκρίςεωσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ κα είναι αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ για το υπόψθ ζργο, κα διευκφνει τισ εργαςίεσ κα-

ταςκευισ του ζργου και κα είναι πλιρωσ εξουςιοδοτθμζνοσ από τον Ανάδοχο να τον εκπροςωπεί ςε όλα 

τα ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του ζργου κζματα. 

Θ Ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ανακαλζςει μετά από ζγγραφθ διλωςθ τθν ζγκριςθ τθσ για 

τον διοριςμό του Ρροϊςταμζνου, εάν κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου κρίνει ότι αυτόσ δεν είναι 

κατά οποιονδιποτε τρόπο κατάλλθλοσ για τθν ςυγκεκριμζνθ κζςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο Ανάδοχοσ υ-

ποχρεοφται να τον αντικαταςτιςει αμζςωσ και να διορίςει άλλο άτομο με τισ παραπάνω προχποκζςεισ. 

Οι επιςτάτεσ και εργοδθγοί του Αναδόχου πρζπει να είναι ικανοί και ζμπειροι ςτθν εκτζλεςθ τεχνικϊν ζρ-

γων. 

Οι απαςχολοφμενοι τεχνικοί και εργάτεσ ςτο ζργο κα πρζπει να είναι κατάλλθλοι για το είδοσ των επιμζ-

ρουσ εργαςιϊν που εκτελοφνται. Εάν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των ζργων θ Διευκφνουςα Υπθρεςία 

κρίνει ότι το εργατοτεχνικό προςωπικό δεν είναι κατάλλθλο για τθν παραγωγι ποιοτικοφ ζργου, μπορεί να 

αξιϊςει από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ του ςυνόλου ι τμιματοσ αυτοφ. 

1.12. Επίβλεψθ ζργων 

Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία, ορίηει ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα τθν επίβλεψθ του και κοινοποιεί τθν από-

φαςθ οριςμοφ ςτον Ανάδοχο. Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία δικαιοφται να αντικαταςτιςει ι να αναπλθρϊςει 

τον επιβλζποντα, μετά από ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο. Επίςθσ, δικαιοφται να εξουςιοδο-

τεί τρίτα πρόςωπα για διενζργεια ελζγχων και επικεωριςεων ςτα εκτελοφμενα ζργα, μζςα ςτο πλαίςιο 

των αρμοδιοτιτων τθσ. Ο ζλεγχοσ των εκτελοφμενων ζργων κα γίνει ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ 

του άρκρου 136 του Ν. 4412/16.  

1.13. Ρρόοδοσ εργαςιϊν – Κυρϊςεισ – ποινικζσ ριτρεσ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να χρθςιμοποιεί κάκε φορά επαρκι ςυνεργεία τεχνιτϊν και εργατϊν και μθχανικά 

μζςα καταςκευισ. Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία, αν κρίνει ότι ο ρυκμόσ προόδου των ζργων δεν είναι ικανο-

ποιθτικόσ και ςφμφωνοσ με το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα, μπορεί να απαιτιςει από τον Ανάδοχο να 

αυξιςει τον ρυκμό των ςυνεργείων του, τισ υπερωρίεσ, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, τον αρικμό των μθχανθμά-

των και γενικά να πάρει όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα για τθν επιτάχυνςθ τθσ προόδου των ζργων. Ο Ανά-

δοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ ςχετικζσ εντολζσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, χωρίσ καμία 

πρόςκετθ αποηθμίωςθ. 

Θ μθ ςυμμόρφωςθ του Αναδόχου προσ τισ παραπάνω εντολζσ και θ αποδεδειγμζνα αδικαιολόγθτθ κακυ-

ςτζρθςθ ςτθν εκτζλεςθ των ζργων ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο πρόγραμμα των εργαςιϊν, δίνει ςτον Ερ-

γοδότθ το δικαίωμα να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ και να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο, ςε εφαρμογι των 

ςχετικϊν διατάξεων του Άρκρου 191 του Ν. 4412/16. Θ άςκθςθ των παραπάνω δικαιωμάτων του Εργοδό-

τθ κατά του Αναδόχου, δεν απαλλάςςει τον τελευταίο από οποιαδιποτε υποχρζωςθ του που προκφπτει 

από τθ Σφμβαςθ. 



   
 

Εάν ο Ανάδοχοσ εκτελεί τισ εργαςίεσ με αργό ρυκμό, που δεν ανταποκρίνεται ςτθν πρόοδο και ςτισ τμθμα-

τικζσ προκεςμίεσ οι οποίεσ προβλζπονται από το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα, με ςυνζπεια τθν θμζρα 

λιξθσ κάκε περιόδου να μθν ζχει ςυμπλθρϊςει τθν ποςότθτα τθσ εργαςίασ που προβλεπόταν να εκτελε-

ςκεί μζςα ςε αυτι τθν περίοδο, υπόκειται ςε ποινικι ριτρα, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τα 

αναφερόμενα ςτθν παρ. 10.5. Ροινικζσ ριτρεσ, τθσ παροφςασ ΣΥ. 

Ραράταςθ προκεςμιϊν δεν κα αναγνωριςκεί ςτον Ανάδοχο λόγω ιςχυριςμοφ άγνοιασ τθσ υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ των ζργων, των εδαφικϊν ςυνκθκϊν τθσ περιοχισ του ζργου, του χρόνου εκμετάλλευςθσ των 

πθγϊν λιψθσ υλικϊν, τθσ κατάςταςθσ των οδϊν προςπζλαςθσ, τθσ δυςκολίασ προςζγγιςθσ των περιοχϊν 

λιψθσ αδρανϊν υλικϊν ι τισ αδυναμίασ ζγκαιρθσ εξεφρεςθσ εργατϊν, μθχανθμάτων και υλικϊν από τθν 

ελλθνικι ι ξζνθ βιομθχανία. 

1.14. Ροιότθτα υλικϊν - Ζλεγχόσ τουσ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκεφςει με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ όλα τα υλικά που κα απαιτθκοφν. Τα 

υλικά πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και να εκπλθρϊνουν τουσ όρουσ των αντίςτοιχων Τεχνικϊν Ρρο-

διαγραφϊν. Δείγματα υλικϊν πρζπει να υποβάλλονται για ζγκριςθ πριν χρθςιμοποιθκοφν. Υλικά και άλλα 

είδθ που χρθςιμοποιοφνται χωρίσ ζγκριςθ κα απορρίπτονται εφόςον διαπιςτωκεί θ ακαταλλθλότθτά τουσ. 

Τα απαιτοφμενα δείγματα και περιγραφικά ςτοιχεία κα παίρνονται ζγκαιρα πριν από τθ χριςθ και κα εξε-

τάηονται από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία. Στθ ςυνζχεια, όταν απαιτείται, τα δείγματα κα ςτζλνονται για 

εξζταςθ ςε κατάλλθλο κρατικό ι ιδιωτικό εργαςτιριο δοκιμισ υλικϊν αναγνωριςμζνο από το κράτοσ και 

εξοπλιςμζνο με ςχετικι άδεια λειτουργίασ και παρζχουν ζγκαιρα και αξιόπιςτα πιςτοποιθτικά υπογε-

γραμμζνα από διπλωματοφχο Ανϊτατθσ Σχολισ. 

Για το λόγο αυτό κα ςυςκευάηονται κατάλλθλα, με τθν αναγραφι του ονόματοσ, τον τόπο προζλευςθσ, 

τθν ονομαςία και τθν τοποκεςία του ζργου και το όνομα του Αναδόχου κακϊσ και ότι τα υλικά που πρό-

κειται να χρθςιμοποιθκοφν ανταποκρίνονται προσ το δείγμα. Επίςθσ κα αναγράφεται το είδοσ του ελζγχου 

ςτον οποίο κα υποβλθκοφν τα υλικά. Κάκε ςχετικι δαπάνθ επιβαρφνει τον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται 

ςτο ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του. 

1.15. Μελζτεσ αναδόχου 

Ειδικι ανάλυςθ για τισ μελζτεσ που κα υποβάλλει ο Ανάδοχοσ, πραγματοποιείται ςτθν παρ. 5.1. Μελζτεσ, 

τθσ παροφςασ ΣΥ. 

1.16. Ατυχιματα και ηθμιζσ 

Ο Ανάδοχοσ του ζργου οφείλει να αςφαλίςει ςτο ΙΚΑ και ςε όλα τα αςφαλιςτικά ταμεία όπωσ προβλζπεται 

από τον νόμο όλο το προςωπικό που κα απαςχολιςει.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να αςφαλίηει κατά ατυχθμάτων ςε Αςφαλιςτικζσ Εταιρείεσ αναγνωριςμζνεσ 

από το Κράτοσ το εργατοτεχνικό και λοιπό προςωπικοφ του, που απαςχολείται ςτα εργοτάξια του ζργου 

εφόςον τοφτο δεν υπάγεται ςτισ περί ΙΚΑ διατάξεισ. 

Ο Εργοδότθσ δεν φζρει ευκφνθ και δεν επιβαρφνεται ςε καμία περίπτωςθ με αποηθμιϊςεισ ατυχθμάτων 

του προςωπικοφ του Αναδόχου οφτε με αποηθμιϊςεισ για ηθμιζσ που προκαλοφνται από το προςωπικό 

του Αναδόχου, των μεταφορικϊν του μζςων και μθχανθμάτων ςε ζργα του Δθμοςίου, Διμων, ςε κάκε 

είδοσ κοινωφελι ζργα και γενικά ςε άλλα πρόςωπα και ξζνεσ ιδιοκτθςίεσ. 



   
 

1.17. Ρλθμμελισ καταςκευι των ζργων και κακοτεχνίεσ 

Αν κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των ζργων και μζχρι τθν οριςτικι παράδοςθ παραλαβισ τουσ, θ Διευ-

κφνουςα Υπθρεςία κρίνει ότι υπάρχουν τμιματα κακισ καταςκευισ ζχει δικαίωμα, αφοφ ςυντάξει πρωτό-

κολλο για το είδοσ και τθν ζκταςθ τθσ κακοτεχνίασ, να καλζςει τον Ανάδοχο να πάρει τα τμιματα που κρί-

νονται και ςφμφωνα με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ και τισ υποδείξεισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Σε αυτι 

τθν περίπτωςθ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 159 του Ν. 4412/16. 

1.18. Βλάβεσ από ανϊτερθ βία 

Σε περίπτωςθ ηθμιϊν που προκλικθκαν από ανϊτερθ βία ςτα ζργα που εκτελοφνται, ο Ανάδοχοσ ζχει δι-

καίωμα με αναφορά του ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία, να αναφζρει το χρόνο που ςυνζβθ θ ηθμιά, τθν αι-

τία που τθν προκάλεςε, το είδοσ, τθν ζκταςθ και τθ δαπάνθ που απαιτείται για τθν επανόρκωςθ τθσ. Πςα 

ιςχφουν για τθν αίτθςθ επανόρκωςθσ ηθμιϊν από ανϊτερθ βία περιλαμβάνονται ςτο άρκρο 157 του Ν. 

4412/16.   

Ειδικι ανάλυςθ για τισ βλάβεσ λόγω ανωτζρασ βίασ, πραγματοποιείται ςτο ΑΘΟ 21.  ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ, τθσ 

παροφςασ ΣΥ. 

1.19. Επιμετριςεισ και πιςτοποιιςεισ 

Συντάςςονται τμθματικά ανάλογα με τθν πρόοδο του ζργου και ιςχφουν οι διατάξεισ των Άρκρων 151 και 

152 του Ν. 4412/16. 

Ειδικι ανάλυςθ για τισ Επιμετριςεισ – Ριςτοποιιςεισ και Λογαριαςμοφσ, πραγματοποιείται ςτο ΑΘΟ 16. 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΘΜΑ ΚΑΙ ΡΛΘΩΜΕΣ , τθσ παροφςασ ΣΥ. 

1.20. Δαπάνεσ οικονομικισ προςφοράσ Αναδόχου 

Στθν οικονομικι προςφορά του Αναδόχου περιλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ που αναφζρονται ςτουσ ό-

ρουσ του Τιμολογίου Μελζτθσ κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ που απαιτείται για τθν πλιρθ, ζντεχνθ και 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ και διατάξεισ καταςκευι του ζργου και ςφμφωνα με τα άρκρα 

τθσ Διακιρυξθσ δθμοπραςίασ, του Τιμολογίου και τθσ παρ. 16.1. τθσ παροφςασ ΣΥ. 

1.21. Ρεράτωςθ εργαςιϊν και παραλαβι 

Θ προςωρινι παραλαβι του ζργου κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του Άρκρου 170 του 

Ν. 4412/16. 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ  του ζργου από τον ανάδοχο, εκδίδεται ςχετικι Βεβαίωςθ 

Ρεράτωςθσ Εργαςιϊν του ζργου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 168 του Ν. 4412/16.  

Θ Οριςτικι παραλαβι του ζργου κα γίνει μετά τθν πάροδο του χρόνου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ του ζρ-

γου από τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΑΘΟ 14. ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ  τθσ παροφςασ ΣΥ, 

και ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Άρκρο 172 του Ν. 4412/16.  

1.22. Ρλθρωμζσ του Αναδόχου 

Οι τμθματικζσ πλθρωμζσ κα γίνονται με βάςθ ανακεφαλαιωτικοφσ και πιςτοποιθτικοφσ λογαριαςμοφσ 

ςτουσ οποίουσ κα περιλαμβάνονται οι εργαςίεσ που ζχουν τελειϊςει. 

1.23. Ρλθρωμζσ προςωπικοφ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να πλθρϊνει τακτικά κάκε εβδομάδα το θμερομίςκιο και κάκε μινα το υπαλλθλικό 

προςωπικό του. Επίςθσ οφείλει να πλθρϊνει και αυτοφσ που του προμθκεφουν κάκε είδουσ υλικά που 



   
 

χρθςιμοποιοφνται ςτο ζργο και τα ενοίκια των μθχανθμάτων που μιςκϊνει. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ 

πλθρωμισ του προςωπικοφ από τον Ανάδοχο, οι ενδιαφερόμενοι ζχουν δικαίωμα να τθν ηθτιςουν με ςχε-

τικι γραπτι όχλθςθ ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 9 του Άρκρου 

138 του Ν. 4412/16. 

1.24. Ανακεϊρθςθ  

Για τισ ανακεωριςεισ  ιςχφουν οι διατάξεισ του Άρκρου 153 του Ν. 4412/16. 

1.25. Κακαριςμόσ εργοταξίων, καταςκευϊν και εγκαταςτάςεων 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται με δαπάνεσ του και πριν τθν παράδοςθ προσ χριςθ κάκε τμιματοσ ζργου, κα-

κϊσ και μετά τθν περάτωςθ ολόκλθρου του ζργου, να αφαιρζςει και απομακρφνει από τουσ γφρω του 

τμιματοσ τοφτου χϊρουσ και γενικά από τα εργοτάξια κάκε απαιτθκείςα προςωρινι εγκατάςταςθ, απορ-

ρίμματα, εργαλεία και ικριϊματα, μθχανιματα, υλικά πλεονάηοντα χριςιμα ι άχρθςτα, προςωρινζσ εγκα-

ταςτάςεισ μθχανθμάτων, κ.λπ. να άρει κάκε βοθκθτικό ζργο το οποίο ικελε υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία 

ςαν άχρθςτο ι επιηιμιο για τθν μετζπειτα λειτουργία του ζργου, να παραδϊςει δε τελείωσ κακαρζσ τόςο 

τισ καταςκευζσ όςο και τουσ γφρω χϊρουσ του εργοταξίου και γενικά να μεριμνιςει για κάκε μζτρο απαι-

τοφμενο για τθν παράδοςθ του ζργου για τθν εφρυκμθ λειτουργία του κατά τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ ι 

τουσ προδιαγραφόμενουσ ςτθν Ε.Σ.Υ. (ΚΕΦ.Β. παροφςασ). 

Ακόμα ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να προβαίνει κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, ςτθν άρςθ (κακαίρεςθ, α-

ποκόμιςθ κ.λπ.) κάκε καταςκευαςκείςασ για τθν εκτζλεςθ του ζργου (εργαςιϊν και παραγωγισ υλικϊν) 

προςτατευτικισ καταςκευισ υποβλθκείςασ από οιονδιποτε λόγο προσ αποφυγι κάκε φφςθσ ηθμιϊν, 

φκορϊν, ατυχθμάτων κ.λπ. ςε ιδιοκτθςίεσ, οικοδομζσ, δζνδρα, αγροφσ, καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ, κοινω-

φελείσ εγκαταςτάςεισ και ζργα, κακϊσ και απομάκρυνςθ περιφραγμάτων των εργοταξίων. 

1.26. Τελικόσ λογαριαςμόσ 

Εκδίδεται μετά τθ διενζργεια τθσ οριςτικισ παραλαβισ και τθν ζγκριςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου, ςφμ-

φωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 13 του Άρκρου 152 του Ν. 4412/16. 

1.27. Καταναγκαςτικά μζτρα – Ζκπτωςθ Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται ςτο ςφνολο για τθν εμπρόκεςμθ καταςκευι του ζργου με πλιρθ ςυμμόρφωςθ με 

τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ και με όλεσ τισ οδθγίεσ τισ οποίεσ κα δίνει ςε αυτόν κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζ-

λεςθσ του ζργου θ Διευκφνουςα Υπθρεςία. 

Αν ςε οποιοδιποτε χρόνο, οι μζκοδοι εργαςίασ του Αναδόχου ι τα χρθςιμοποιοφμενα από αυτόν υλικά, 

εργατοτεχνικό προςωπικό ι ο εξοπλιςμόσ, τα μθχανιματα, τα εργαλεία και τα εφόδια αυτοφ ι οι εγκατα-

ςτάςεισ του εργοταξίου του, όπωσ και οι λοιπζσ εγκαταςτάςεισ καταςκευϊν, κεωρθκοφν όχι επαρκι και 

κατάλλθλα να εξαςφαλίςουν τθν τζλεια οικονομικι και ειδικά εμπρόκεςμθ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

τθσ Σφμβαςθσ αποπεράτωςθ του ζργου, τότε ςε οποιαδιποτε πιο πάνω περίπτωςθ θ Υπθρεςία δικαιοφται 

να παρεμβαίνει και να δϊςει διαταγι ςτον Ανάδοχο να ςυμμορφωκεί ςτισ οδθγίεσ και εντολζσ τθσ, χωρίσ 

να δικαιοφται ςε κάποια πρόςκετθ πλθρωμι ι αφξθςθ τιμϊν ι παράταςθ προκεςμιϊν. Αυτό το δικαίωμα 

παρζμβαςθσ τθσ Υπθρεςίασ δεν μειϊνει με κανζνα τρόπο τισ ευκφνεσ του Αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί με τισ παραπάνω εντολζσ μζςα ςτισ προκεςμίεσ που κα-

κορίηονται ςε αυτζσ, θ Υπθρεςία δικαιοφται να πάρει τα πιο κάτω μζτρα: 



   
 

 Να εκτελζςει θ ίδια οποιαδιποτε εργαςία προβαίνοντασ ςτθν αγορά υλικϊν, πλθρωμζσ θμερομιςκίων 

ι άλλων δαπανϊν που είναι αναγκαία για τθν εκτζλεςθ του ζργου με ευκφνθ, ςε βάροσ και για λογα-

ριαςμό του Αναδόχου. 

 Να αντικαταςτιςει τον Ανάδοχο ςε οποιοδιποτε και οςοδιποτε τμιμα του ζργου και ςε κάποια είδθ 

εργαςίασ και να εκτελζςει τα πιο πάνω ζργα με απευκείασ ανάκεςθ ςε άλλουσ  

εργολάβουσ που διακζτουν τα κατάλλθλα προςόντα.  

 Να προβεί ςτθν ζκπτωςθ του Αναδόχου ςφμφωνα με το άρκρο 160 του Ν. 4412/16. 

 Να πάρει οποιαδιποτε μζτρα τα μζτρα τα οποία κεωροφνται με απόλυτθ γνϊμθ τθσ Υπθρεςίασ ανα-

γκαία για τθν επίτευξθ των πιο πάνω αποτελεςμάτων με δαπάνεσ και πλιρθ ευκφνθ του Αναδόχου. 

1.28. Ρροςωρινι ι οριςτικι διακοπι των ζργων, διάλυςθ Σφμβαςθσ 

Εφαρμόηεται οι διατάξεισ του Άρκρου 161 του Ν. 4412/16.  

1.29. Διακανονιςμόσ μετά από πτϊχευςθ ι κάνατο Αναδόχου 

Στθν περίπτωςθ αυτι ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 167 του Ν. 4412/16.  

 

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 

ΑΘΟ 2.  Ο ΕΓΟΔΟΤΗΣ (ΚΤΕ) 

2.1. Απαλλοτριϊςεισ – εξαςφάλιςθ χϊρων 

(1) Ο ΚτΕ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ενεργιςει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ διατυπϊςεισ για τθν απαλλο-

τρίωςθ δθμοτικϊν, κοινοτικϊν, Ν.Ρ.Δ.Δ. ι ιδιωτικϊν γθπζδων, κατοικιϊν κτλ., απαραίτθτων για τθν ε-

κτζλεςθ των μονίμων ζργων, υπζχοντασ και όλεσ τισ υλικζσ και δικαςτικζσ ευκφνεσ για τθ διαδικαςία 

των υπόψθ απαλλοτριϊςεων.  

(2) Ο ΚτΕ υποχρεοφται, μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα που ορίηεται ςτθν παροφςα από τθν εγκατά-

ςταςθ του Αναδόχου, να παραδϊςει ςτον Ανάδοχο τα απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ των ζργων γιπεδα, 

ελεφκερα από κάκε δζςμευςθ. 

(3) Θ Υπθρεςία ζχει λάβει υπόψθ τθσ τθν πρόοδο των απαλλοτριϊςεων κατά τθ ςφνταξθ των όρων δθμο-

πράτθςθσ και για τον κακοριςμό των τυχόν τμθματικϊν προκεςμιϊν και τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ. 

Αντίςτοιχα ο Ανάδοχοσ κεωρείται, ότι ζχει λάβει υπόψθ του το γεγονόσ αυτό κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ 

προςφοράσ του και για τθ διαμόρφωςθ του χρονοδιαγράμματοσ, εξαςφαλίηοντασ τθ μζγιςτθ δυνατι 

ανάπτυξθ εργαςιϊν. 

(4) Ο ΚτΕ ουδεμία υποχρζωςθ αναλαμβάνει για να απαλλοτριϊςει ι και παραχωριςει χϊρουσ για ίδρυςθ 

λατομείων, για δανειολθψία, για απόκεςθ, για εγκαταςτάςεισ εργοταξίων κτλ. Οι χϊροι αυτοί κα πρζ-

πει να εξευρεκοφν και ενοικιαςτοφν ι/και αγοραςκοφν από τον Ανάδοχο με αποκλειςτικι του μζριμνα 

και δαπάνθ. 

2.2. Ρροςωπικό του ΚτΕ 

Ο ΚτΕ είναι υπεφκυνοσ να διαςφαλίςει ότι το προςωπικό του, οι ςυνεργάτεσ του, οι τυχόν Σφμβουλοί του 

και οι τυχόν λοιποί εργολιπτεσ που εργάηονται για λογαριαςμό του ςτο εργοτάξιο: 



   
 

(1) Συνεργάηονται με τον Ανάδοχο ςτο πλαίςιο τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεϊν του  

(2) Συμπεριφζρονται κατά τρόπο που προςικει με τα όςα απαιτοφνται από τον Ανάδοχο ςτα πλαίςια των 

όςων αναφζρονται ςτθ παροφςα ΣΥ.  

2.3. Εκπλιρωςθ οικονομικϊν υποχρεϊςεων του ΚτΕ 

Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 1, 8 και 9 του Άρκρου 152 του Ν. 4412/16 κακϊσ και ςτο Άρκρο 

137 του Ν. 4412/16.    

Ειδικότερα ςε ςχζςθ με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 137 για τθν αναγνϊριςθ κετικισ ηθμίασ, επιςθμαίνεται 

ότι ςε περίπτωςθ διακοπισ εργαςιϊν λόγω μθ πλθρωμισ λογαριαςμοφ  (χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδό-

χου) πζραν του διμινου από τθν υποβολι  (παρ. 9 Άρκρου 152 του Ν. 4412/16), ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφ-

ται αποηθμίωςθ για κετικζσ ηθμίεσ λόγω ςταλίασ προςωπικοφ και μθχανθμάτων επιτόπου του ζργου κατά 

τθ διάρκεια τθσ διακοπισ αυτισ, εφόςον δεν πλθροφνται οι ςχετικοί όροι και οι προχποκζςεισ του Άρκρου 

137 του Ν. 4412/16. 

Σε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ οφείλει να απομακρφνει από το ζργο τα μθχανιματα και το προςωπικό 

του από το ζργο μετά τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ όχλθςθσ - χωρίσ ειδικι ςχετικι εντολι τθσ Δ.Υ.-  

ζωσ τθν επανζναρξθ των εργαςιϊν, μετά από ςχετικι ζγγραφθ ενθμζρωςθ του ΚτΕ. 

2.4. Αξιϊςεισ του ΚτΕ  

(1) Εάν ο ΚτΕ κεωρεί ότι δικαιοφται οποιαδιποτε αποηθμίωςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά 

τεφχθ και ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ, θ Υπθρεςία κα ειδοποιιςει τον Ανάδοχο ςχετικά, εγγράφωσ και 

τεκμθριωμζνα. Το παρόν άρκρο δεν αφορά κατϋ αρχιν περιπτϊςεισ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεων του 

Αναδόχου, όπωσ, π.χ., εκείνων του Άρκρου 4.1 τθσ παροφςασ ΣΥ ι /και άλλων που απορρζουν από τθ 

ςφμβαςθ, οι οποίεσ αυτονόθτα κα τακτοποιοφνται αυτόματα από τον Ανάδοχο χωρίσ ανάγκθ όχλθςθσ 

εκ μζρουσ τθσ Υπθρεςίασ, όπωσ επίςθσ δεν αφορά ςε περιπτϊςεισ επιβολισ προςτίμων ι / και ποινι-

κϊν ρθτρϊν ςτον Ανάδοχο. 

(2) Θ ειδοποίθςθ κα κατατίκεται το ςυντομότερο δυνατό από το χρόνο κατά τον οποίο υπζπεςε ςτθν αντί-

λθψθ του ΚτΕ το γεγονόσ ι οι περιςτάςεισ που ςτοιχειοκετοφν τθν αξίωςι του και μζςα ςτισ εκάςτοτε 

προκεςμίεσ που τυχόν ορίηονται ςτθν παροφςα και ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Άρκρου 1.4 τθσ πα-

ροφςασ ΣΥ. Στθν ειδοποίθςθ κα κακορίηεται και θ προκεςμία μζςα ςτθν οποία πρζπει να καταβλθκοφν 

τα οφειλόμενα. 

(3) Σε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ των οφειλομζνων από τον Ανάδοχο, οι ςχετικζσ δαπάνεσ κα 

επιβαρφνονται με το νόμιμο τόκο υπερθμερίασ. Σε περίπτωςθ που παρζλκει τρίμθνο χωρίσ θ καταβολι 

να ζχει ςυντελεςκεί, ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα: 

- να ςυμψθφίςει το ςχετικό ποςό (με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ) με επόμενθ καταβολι προσ τον Ανά-

δοχο, αν υπάρχει, ι 

- να εκπζςει το ςχετικό ποςό (με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ) από τισ οποιαςδιποτε φφςθσ εγγυιςεισ 

του Αναδόχου που ζχει ςτα χζρια του, ι 

- να αναηθτιςει το οφειλόμενο ποςό (με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ) με τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ εί-

ςπραξθσ οφειλισ προσ το Δθμόςιο. 

Οι τόκοι υπερθμερίασ κα υπολογίηονται από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ προσ τον Ανάδοχο των ο-

φειλομζνων ποςϊν. 



   
 

ΑΘΟ 3.  Η ΕΡΙΒΛΕΨΗ 

3.1. Κακικοντα και δικαιοδοςία τθσ Επίβλεψθσ  

(1) Θ Υπθρεςία διοικεί, παρακολουκεί και επιβλζπει το ζργο και εκπροςωπείται από το προςωπικό επί-

βλεψθσ του ζργου, το οποίο διευκφνει ο Ρροϊςτάμενοσ / Διευκυντισ τθσ αρμόδιασ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. 

Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ Υπθρεςίασ και οφείλει να επιτρζπει ελεφκερα τθν είςοδο ςτουσ 

επιβλζποντεσ και ςε όλουσ τουσ εντεταλμζνουσ για τθν επίβλεψθ του ζργου υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςί-

ασ, όπωσ επίςθσ και ςτουσ ςυμβοφλουσ, που τυχόν κα χρθςιμοποιιςει θ Υπθρεςία για να τθ ςυνδράμει 

και ςε  όποιον άλλο θ Υπθρεςία αποφαςίςει να δϊςει ςχετικι ζγκριςθ. 

(2) Θ Υπθρεςία μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ κα κοινο-

ποιιςει με ζγγραφό τθσ προσ τον Ανάδοχο τον μθχανικό ι τουσ μθχανικοφσ, οι οποίοι κα αςκοφν τα 

κακικοντα των Επιβλεπόντων, ςφμφωνα με το Άρκρο 136 του Ν. 4412/16. 

(3) Το γεγονόσ ότι θ Υπθρεςία επιβλζπει το ζργο δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από οποιαδιποτε ευκφνθ 

που προκφπτει από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ.  

(4) Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 136 του Ν. 4412/16. 

3.2. Οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυμμορφϊνεται προσ τισ προφορικζσ ι ζγγραφεσ εντολζσ τθσ Υπθρε-

ςίασ που δίνονται για τθν κανονικι και ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα 

ςτισ παρ. 1, 3 και 4 του Άρκρου 138 του Ν. 4412/16. 

3.3. Αντικατάςταςθ Επιβλζποντα 

Ο ΚτΕ διατθρεί το δικαίωμα τθσ αντικατάςταςθσ του προςωπικοφ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ ι τθσ Ρρο-

ϊςταμζνθσ Αρχισ οποτεδιποτε και για οποιοδιποτε αιτία, χωρίσ εκ του λόγου τοφτου να κεωρείται ότι 

προςβάλλεται ζννομο ςυμφζρον του Αναδόχου ι να ςτοιχειοκετείται δικαίωμα ςτον Ανάδοχο να αξιϊςει 

αποηθμίωςθ ι παράταςθ προκεςμιϊν. 

ΑΘΟ 4.  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

4.1. Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου  

4.1.1. Επαλικευςθ ςτοιχείων που χορθγοφνται 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να επαλθκεφςει όλα τα ςτθ διάκεςι 

του ςτοιχεία από τθν Υπθρεςία. 

(2) Θ επαλικευςθ των διατικεμζνων ςτοιχείων με επί τόπου μετριςεισ υπάγεται ςτθν κατθγορία των 

ειδικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου, για τισ οποίεσ δεν προβλζπεται καταβολι αμοιβισ ςτον Ανάδο-

χο. Σχετικά με τθν αποτφπωςθ τθσ μορφισ του φυςικοφ εδάφουσ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτα Άρ-

κρο 9.2 τθσ παροφςασ. 

4.1.2. Καταςκευι του ζργου 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταςκευάςει το ζργο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ιςχφουςα νομο-

κεςία (Ν. 4412/16), τα ςυμβατικά τεφχθ και τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

(2) Ο Ανάδοχοσ πρζπει να εκτελζςει τα διάφορα ζργα ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ, τα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ Μελζτθσ, κακϊσ και τισ τροποποιιςεισ 



   
 

που πικανόν πραγματοποιθκοφν κατά το ςτάδιο υλοποίθςθσ του ζργου (παρ. 5.1.2. τθσ παροφςασ 

ΣΥ). Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν (βλ. και Άρκρο 19.2 

τθσ παροφςασ ΣΥ). 

4.1.3. Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που απορρζουν από τθ ςυγχρθματοδότθςθ του ζργου από τθν Ε.Ε.   

(1) Στισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου ςυμπεριλαμβάνεται ακόμα, άνευ ιδιαίτερθσ αμοιβισ, και 

θ άμεςθ και απροφάςιςτθ ςυμμόρφωςθ του Αναδόχου:  

i. Στα πορίςματα ποιοτικοφ ελζγχου που τυχόν κα διενεργθκεί από ανεξάρτθτο φορζα ι Σφμβουλο 

του Δθμοςίου, ςτα πλαίςια τιρθςθσ των όρων ςυγχρθματοδότθςθσ του ζργου  από τθν Ε.Ε. 

ii. Στισ υποδείξεισ και οδθγίεσ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ που ςυγχρθματοδοτεί το ζργο και επιβλζπει 

τθν τιρθςθ τον όρων ςυγχρθματοδότθςθσ του ζργου από τθν Ε.Ε, και ιδίωσ ςε εκείνεσ που αφο-

ροφν ςε δράςεισ και μζτρα δθμοςιότθτασ.  

(2) Σε κατάλλθλα ςθμεία, και ςε εμφανείσ κζςεισ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με δικά του ζξοδα, να τοπο-

κετιςει πινακίδεσ, οι οποίεσ κα ςυμμορφϊνονται με τισ ςχετικζσ διατάξεισ περί δθμοςιότθτασ των 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων από τθν Ε.Ε.  

4.2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Άρκρου 302 του Ν. 4412/16, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό ζωσ 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβα-

ςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

4.3. Διεφκυνςθ ζργου από τον Ανάδοχο 

Σφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο Άρκρο 139 του Ν. 4412/16, ςχετικά με το προςωπικό του Αναδόχου, ιςχφ-

ουν και τα ακόλουκα: 

(1) Το αργότερο ςε τριάντα (30) θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ καταςκευισ του 

ζργου, κα αναλάβει τα κακικοντά του ο Ρροϊςτάμενοσ / Διευκυντισ του εργοταξιακοφ γραφείου για 

λογαριαςμό του Αναδόχου. Ο Ρροϊςτάμενοσ κα είναι Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ Ανϊτατθσ Σχολισ με  

εμπειρία ςτθν καταςκευι και διοίκθςθ αναλόγου μεγζκουσ και κατθγορίασ ζργων. Επιπρόςκετα για 

τθ Διεφκυνςθ του ζργου κα υπάρχει το πρόςκετο δυναμικό που κακορίηεται ςτθν παρ. 8.5. τθσ παροφ-

ςασ Σ.Υ. 

(2) Για τθν ζγκριςθ του ανωτζρω προτεινόμενου Ρροϊςτάμενου του εργοταξιακοφ γραφείου, ο Ανάδοχοσ, 

μαηί με το οργανόγραμμα τθσ παρ. 8.5. τθσ παροφςασ ΣΥ, κα υποβάλει ςτθν Υπθρεςία όλεσ τισ πλθρο-

φορίεσ, πιςτοποιθτικά και λοιπά λεπτομερι ςτοιχεία, που κα αφοροφν ςτα προςόντα και ςτθν εμπει-

ρία του. Θ Υπθρεςία μπορεί, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, να μθν δϊςει τθν ζγκριςι τθσ για τον προτει-

νόμενο, ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία κεωριςει ότι αυτόσ δεν ζχει τα απαραίτθτα προςόντα και πείρα 

ι δεν είναι κατάλλθλοσ για τθν ανωτζρω κζςθ. Ο προϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου οφείλει να 

ομιλεί, διαβάηει και γράφει άριςτα τθν Ελλθνικι  γλϊςςα. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα υπάρχει μόνιμα 

ειδικόσ τεχνικόσ διερμθνζασ. 

(3) Ο Ρροϊςτάμενοσ κα είναι αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ για το υπόψθ ζργο και θ απουςία του από το 

εργοτάξιο κα είναι αιτιολογθμζνθ και κα οφείλεται μόνο ςε λόγουσ που ζχουν να κάνουν με εκτόσ ερ-

γοταξίου απαςχόλθςθ που αφορά ςτο υπόψθ ζργο. Πταν ο προϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου 

απουςιάηει, ωσ ανωτζρω, κα υπάρχει ςτο εργοτάξιο ο αναπλθρωτισ του που κα ζχει εγκρικεί από τθν 

Υπθρεςία. 



   
 

(4) Ο Ρροϊςτάμενοσ κα είναι πλιρωσ εξουςιοδοτθμζνοσ με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο να εκπροςω-

πεί τον Ανάδοχο ςε όλα τα κζματα του εργοταξίου, περιλαμβανομζνθσ τθσ παραλαβισ των εντολϊν, 

ειδοποιιςεων, οδθγιϊν ι παρατθριςεων τθσ Υπθρεςίασ επί τόπου του ζργου και τθσ υπογραφισ κάκε 

εγγράφου και ςτοιχείου που θ υπογραφι του προβλζπεται επί τόπου του ζργου (παραλαβζσ, επιμε-

τριςεισ, θμερολόγια κτλ). 

(5) Ο Ρροϊςτάμενοσ κα είναι αρμόδιοσ για τθν ζγκαιρθ, ζντεχνθ, άρτια και αςφαλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

και για τθ λιψθ και εφαρμογι των απαιτοφμενων μζτρων προςταςίασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων 

ςτο ζργο, κακϊσ και κάκε τρίτου. Γι’ αυτό ο προϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου πρζπει να υπο-

βάλει ςτθν Υπθρεςία υπεφκυνθ διλωςθ, με τθν οποία να αποδζχεται το διοριςμό του και τισ ευκφνεσ 

του. Ομοίωσ και ο αναπλθρωτισ του. 

(6) Θ Υπθρεςία δφναται κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ να ανακαλζςει  ζγγραφα τθν ζγκριςι τθσ για τον ορι-

ςμό του προϊςτάμενου του εργοταξιακοφ γραφείου ι του αναπλθρωτι του, οπότε ο Ανάδοχοσ υπο-

χρεοφται να τουσ απομακρφνει και να τουσ αντικαταςτιςει με άλλουσ, των οποίων ο διοριςμόσ κα υ-

πόκειται ςτθν ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ.  

(7) θτά κακορίηεται ότι ο διοριςμόσ των υπόψθ προςϊπων του Αναδόχου ςε καμία περίπτωςθ δεν απαλ-

λάςςει τον τελευταίο από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του, ο δε Ανάδοχοσ παραμζνει πάντοτε απο-

κλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ απζναντι ςτθν Υπθρεςία. 

4.4. Συνεργαςία με τον Κφριο του Ζργου, το προςωπικό τθσ Επίβλεψθσ και με τρίτουσ 

(1) Γενικά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθ παρ.13 και παρ.14 του Άρκρου 138 του Ν. 4412/16.  

(2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διευκολφνει τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν από τθν Υπθρεςία, ι από άλλουσ ερ-

γολιπτεσ που χρθςιμοποιοφνται από τον Κφριο του Ζργου ςε εργαςίεσ παράπλευρων χϊρων, που δεν 

περιλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςθ του.   

(3) Ενδεικτικά, αναφζρονται ωσ μζτρα διευκόλυνςθσ, θ εξαςφάλιςθ διελεφςεων (οχθμάτων / μθχανθμά-

των / προςωπικοφ / υλικϊν) άλλων εργολθπτϊν, θ ρφκμιςθ τθσ ςειράσ των εργαςιϊν του ϊςτε να ςυ-

ντονίηονται με τισ εργαςίεσ από τθν παρουςία άλλων εργολθπτϊν ςτουσ χϊρουσ εκτζλεςθσ των εργα-

ςιϊν ι/και από τθν εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ του ΚτΕ ι άλλων. Κατά τον ίδιο τρόπο κα πρζπει να ςυ-

μπεριφζρεται και με τα ςυνεργεία ι τουσ εργολιπτεσ των Εταιρειϊν και Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ, 

που τυχόν κα εργάηονται ςτα εργοτάξια ι τισ παρυφζσ του ζργου. 

(4) Κάκε διαφωνία ι κάκε διαφορά μεταξφ του Αναδόχου και άλλων εργολθπτϊν, που χρθςιμοποιοφνται 

από τον Κφριο του Ζργου ςε εργαςίεσ παραπλεφρων χϊρων κα διευκετθκεί κατ’ αρχιν με τθν μεςολά-

βθςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, με ςκοπό τθν απρόςκοπτθ ςυνζχιςθ των εργαςιϊν. Ο Ανάδοχοσ 

οφείλει να ςυμμορφωκεί με τθν απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και ςε περίπτωςθ που διαφω-

νεί μπορεί να αςκιςει κάκε νόμιμο δικαίωμά του, χωρίσ θ άςκθςθ αυτι να αναςτείλει τθν εκτζλεςθ 

του ζργου.   

4.5. Άδειεσ και Εγκρίςεισ 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ι εξαςφάλιςθ, με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του, των κάκε 

είδουσ αδειϊν ι υποχρεωτικϊν παραςτατικϊν ςτοιχείων που προβλζπονται από τθ νομοκεςία ι αλλοφ 

και που είναι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ  για τθν εκτζλεςθ των κάκε είδουσ εργαςιϊν και τθ λειτουρ-

γία του ζργου. Ρροσ τοφτο ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει το ςχετικό αίτθμά του ςτθν, κατά περί-

πτωςθ, αρμόδια Υπθρεςία του ΚτΕ ι αλλοφ. Ραράλλθλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτθμά του (με αντί-



   
 

γραφα όλων των ςυναφϊν δικαιολογθτικϊν) ςτθν Επίβλεψθ. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για τισ πε-

ριπτϊςεισ αδειϊν ι υποχρεϊςεων χρθματοοικονομικισ φφςθσ. 

(2) Ο ΚτΕ ουδεμία υποχρζωςθ αναλαμβάνει για να παράςχει ςτον Ανάδοχο τισ απαιτοφμενεσ διοικθτικζσ 

άδειεσ για τθ διενζργεια των πράξεων εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

(3) Πςον αφορά άδειεσ που μποροφν να εκδοκοφν κατά διακριτικι ευχζρεια τθσ αρμόδιασ διοικθτικισ αρ-

χισ, ο Ανάδοχοσ εξακολουκεί να φζρει αποκλειςτικά τον κίνδυνο μθ ζκδοςισ τουσ. Κατ' εξαίρεςθ, ο ΚτΕ 

αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τον ςυνδράμει, εφόςον ςυντρζχουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

i. Ο νόμοσ καταλείπει ςτον ΚτΕ τθ διακριτικι ευχζρεια να παράςχει τθ ςυνδρομι αυτι ι όχι. 

ii. Θ παροχι τθσ ςυνδρομισ αυτισ δεν κα ςυνιςτοφςε κακι χριςθ τθσ διακριτικισ του ευχζρειασ ι κα-

τάχρθςθ εξουςίασ. 

(4) Ο ΚτΕ αναλαμβάνει να παράςχει τθ ςυνδρομι του κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του Αναδόχου και μόνο 

με τουσ τφπουσ και τα μζςα, που του επιτρζπει ι του επιβάλλει θ κατά περίπτωςθ εφαρμοςτζα για τθν 

ζκδοςι τθσ άδειασ διοικθτικι ι αποδεικτικι διαδικαςία. 

(5) Σχετικά με τθν αδειοδότθςθ για αδρανι υλικά, λατομεία, δανειοκαλάμουσ και χϊρουσ απόκεςθσ, ι-

ςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. ΑΘΟ 7.  τθσ παροφςασ ΣΥ. 

(6) Σχετικά με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, για τισ ςχετικζσ άδειεσ και διαδικαςίεσ γίνεται αναφορά 

ςτθν παρ. 9.10. τθσ παροφςασ ΣΥ. 

(7) Για τθν καταςκευι των ζργων κακϊσ και τθ κζςθ των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων ςε λει-

τουργικι ετοιμότθτα, κα απαιτθκεί  - κατά περίπτωςθ - θ ζκδοςθ αδειϊν καταςκευισ / εγκατάςταςθσ – 

τομϊν – ρφκμιςθσ κυκλοφορίασ και από ςχετικζσ Υπθρεςίεσ, όπωσ ενδεικτικά το αρμόδιο Ρολεοδομικό 

γραφείο ι/και το Αρμόδιο Συμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ, θ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία, το Υπουργείο Ανά-

πτυξθσ, θ ΔΕΘ (ι άλλο πάροχο)  , τον Διμο , τθν Νομαρχία , τθν Ρεριφζρεια κτλ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να 

ςυντάξει ζγκαιρα όλα τα απαραίτθτα ςχζδια και μελζτεσ, να κατακζςει τουσ αντίςτοιχουσ φακζλουσ 

ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίασ και  να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, ϊςτε να μθν προκφψει κα-

μία κακυςτζρθςθ για τθν ζκδοςθ των αντίςτοιχων αδειϊν. Τισ μελζτεσ αυτζσ ο Ανάδοχοσ πρζπει  να 

ςυντάξει, εφόςον αυτό απαιτείται, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Σε περίπτωςθ που μζχρι τθν 

ολοκλιρωςθ του ζργου δεν ζχουν εκδοκεί οι αντίςτοιχεσ άδειεσ, επαρκεί για τθν ικανοποίθςθ των υ-

ποχρεϊςεων του Αναδόχου βεβαίωςθ από τθν αντίςτοιχθ υπθρεςία ότι ο αντίςτοιχοσ φάκελοσ που 

υποβλικθκε ιταν πλιρθσ. Πλεσ οι απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθ ςφνταξθ των απαιτοφμενων φακζλων 

και τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ αδειοδοτιςεων, βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

4.6. Ευκφνθ μελϊν κοινοπραξίασ 

Θ ευκφνθ μελϊν Κοινοπραξίασ διζπεται από τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 140 του Ν. 4412/16.  

4.7. Υπεργολαβία  

Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτα Άρκρο 165 κα 166 του Ν. 4412/16.  

4.8. Εκχϊρθςθ δικαιωμάτων – υποκατάςταςθ 

Θ εκχϊρθςθ του ζργου ι / και των δικαιωμάτων που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ διζπεται από τισ διατά-

ξεισ του Άρκρου 164 του Ν. 4412/16.   



   
 

4.9. Επάρκεια ςυμφωνθμζνου εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ 

(1) Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται, με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ότι το ςυμφωνθμζνο εργολαβικό αντάλλαγ-

μα επαρκεί για τθν κάλυψθ των κάκε φφςθσ υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 

(2) Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει, κατά τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ τουσ, να ζχουν ςυνεκτιμιςει με επάρ-

κεια τουσ επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ και όλεσ τισ ςυνκικεσ που κα επθρεάςουν τθ διαμόρφωςθ τθσ 

Ρροςφοράσ τουσ, κακϊσ και τουσ χρόνουσ που απαιτοφνται: 

i Για τισ διατυπϊςεισ εκτελωνιςμοφ υλικϊν, εφοδίων και μθχανθμάτων, που τυχόν κα ειςάγουν από 

το εξωτερικό. 

ii. Για τισ εγκρίςεισ μελετϊν κτλ. κακϊσ και τισ διατυπϊςεισ και διαδικαςίεσ ζκδοςθσ των κάκε φφςθσ 

αδειϊν. 

ΑΘΟ 5.  ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

5.1. Μελζτεσ 

5.1.1. Υπάρχουςεσ μελζτεσ και πλθροφοριακά ςτοιχεία   

(1) Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ καταςκευισ του ζργου κα παραδοκοφν ςτον Ανάδοχο όλεσ οι ςχε-

τικζσ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ. 

 Αντίγραφα των ωσ άνω εγκεκριμζνων μελετϊν και ςτοιχείων, βρίςκονται ςτθ διάκεςθ των Διαγωνιηο-

μζνων για επιςκόπθςθ ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία του ΚτΕ. 

(2) Οι Διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται να λάβουν γνϊςθ όλων των ςτοιχείων που υπάρχουν από ζρευνεσ ι 

και μελζτεσ που ζχουν γίνει ι ακόμθ και με αναηθτιςεισ / ςυνεντεφξεισ ςτουσ φορείσ, οργανιςμοφσ, 

γραφεία γεωτεχνικϊν ερευνϊν κτλ., που ζχουν εκπονιςει ςχετικζσ μελζτεσ / ζρευνεσ για τθν Υπθρε-

ςία και το ζργο. Οι Διαγωνιηόμενοι κα πρζπει επίςθσ – εφόςον το κρίνουν απαραίτθτο - να προβοφν 

και ςε δικι τουσ διερεφνθςθ, με δεδομζνο ότι ο Ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου ζχει λάβει πλιρθ 

γνϊςθ όλων των ςχετικϊν ςτοιχείων και μελετϊν που υπάρχουν για το υπό καταςκευι ζργο. 

5.1.2. Εκπόνθςθ μελετϊν και λιψθ ςτοιχείων από τον Ανάδοχο, θ αμοιβι των οποίων εμπεριζχεται 

ανοιγμζνα ςτισ τιμζσ τθσ προςφοράσ 

(1) Ο Ανάδοχοσ ΔΕΝ υποχρεοφται να ςυντάξει  ςυνολικι Μελζτθ Εφαρμογισ για το ςφνολο των ζργων 

που κα καταςκευάςει. 

(2) Πμωσ , ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπονιςει όλεσ τισ επί μζρουσ μελζτεσ και ζρευνεσ, που είναι τυ-

χόν αναγκαίεσ για τθν εκτζλεςθ των ζργων, όπωσ ορίηεται ςτθν παροφςα ΣΥ και τα λοιπά ςυμβατικά 

τεφχθ. Στθν κατθγορία αυτι εμπίπτουν, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά: 

 αποτφπωςθ τθσ μορφισ του φυςικοφ εδάφουσ και των υφιςτάμενων δικτφων, 

 ςφνταξθ και ενθμζρωςθ του χρονοδιαγράμματοσ, αδειοδοτιςεισ, κτλ.,  

 ςφνταξθ και ενθμζρωςθ προγράμματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ΣΑΥ και ΦΑΥ,  

 εκπόνθςθ Μελετϊν Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων για λατομεία, δανειοκαλάμουσ, χϊρουσ απόκε-

ςθσ κτλ. που τυχόν κα απαιτθκοφν.  

(3) Οι ωσ άνω μελζτεσ ι/ και ζρευνεσ κα εκπονθκοφν ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ  και τα οριηόμε-

να ςτθ Διακιρυξθ, από Μελετθτζσ, που κα διακζτουν τα νόμιμα προςόντα. Θ υποβολι των μελετϊν 



   
 

αυτϊν κα γίνεται ζγκαιρα ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία, για τθν αρμόδια ζγκριςθ, που κα πραγματο-

ποιείται ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν παροφςα ΣΥ. 

(4) Υπενκυμίηεται ότι τόςο για τθν εφαρμογι των μελετϊν, όςο και για τθν ποιότθτα και αντοχι των ζρ-

γων, μόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο Ανάδοχοσ τθσ καταςκευισ και ο ζλεγχοσ που κα αςκθκεί από τθν Υπθ-

ρεςία, δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ αυτι, ι τθν οποιαδιποτε άλλθ που προκφπτει 

γι’ αυτόν από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

(5) Το ςφνολο των δαπανϊν για τθν εκπόνθςθ των απαιτοφμενων μελετϊν και ερευνϊν κα βαρφνει τον 

Ανάδοχο. 

(6) Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία, πριν τθν ζναρξθ εφαρμογισ τθσ Μελζτθσ του ζργου  και εντόσ δζκα (10) 

θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, μπορεί να αποςτείλει ςτον Ανάδοχο καταςκευισ  ζγγραφο 

με τεχνικζσ υποδείξεισ για τθ εφαρμογι  τθσ μελζτθσ αυτισ. Οι υποδείξεισ αυτζσ κα αφοροφν κζματα 

βελτιςτοποίθςθσ τθσ τεχνικισ λφςθσ και όχι ουςιϊδουσ διαφοροποίθςθσ του βαςικοφ ςχεδίου και με-

ταβολισ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, οφτε διόρκωςθσ ςφαλμάτων τθσ τεχνικισ του προςφοράσ, 

τα οποία ςε κάκε περίπτωςθ οφείλουν να κεραπευτοφν ςτθν εξζλιξθ του ζργου , εντόσ των ςυμβατι-

κϊν του υποχρεϊςεων .  Ο Ανάδοχοσ, μπορεί να αποδεχκεί ι να απορρίψει εγγράφωσ τισ τεχνικζσ 

αυτζσ υποδείξεισ εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ του ςχετικοφ εγγράφου τθσ Διευκφ-

νουςασ Υπθρεςίασ, χωρίσ περαιτζρω αιτιολόγθςθ (για τθν περίπτωςθ απόρριψθσ). Αποδοχι από τον 

Ανάδοχο των υποδείξεων αυτϊν δεν αποτελεί ςε καμία περίπτωςθ λόγο πρόςκετθσ ι μικρότερθσ α-

ποηθμίωςθσ του Αναδόχου, πζραν τθσ κατ’ αποκοπι τιμισ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του. Επιπρό-

ςκετα, αποδοχι από τον Ανάδοχο των υποδείξεων αυτϊν, αποτελεί λόγο παράταςθσ των τμθματικϊν 

προκεςμιϊν , αν από αυτζσ προκφπτει αναγκαίοσ επί πλζον χρόνοσ , μετά από ςχετικό αίτθμα του 

Αναδόχου. 

5.1.3. Τρόποσ υποβολισ, ελζγχου και εγκρίςεισ μελετϊν του Αναδόχου 

(1) Η ςφνταξθ και υποβολι των  όποιων μελετϊν και των λοιπϊν ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν ωσ 

άνω παρ. παρ. 5.1.2., κα ενςωματϊνεται ςτο γενικό Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου. Κατά 

τθν κρίςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ είναι δυνατι θ ςφνταξθ  ειδικοφ Χρονοδιαγράμματοσ Μελε-

τϊν το οποίο κα ςυνδυάηεται με το Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ το οποίο κα υποβλθκεί για ζγκριςθ 

μζςα ςτθν προβλεπόμενθ προκεςμία (ΑΘΟ 10.  παροφςασ ΣΥ), κακϊσ και με τισ αναπροςαρμογζσ 

του Χρονοδιαγράμματοσ ςτισ περιπτϊςεισ που ορίηονται ςτθν παρ. 2 του Άρκρου 145 του Ν. 4412/16. 

Οι υποβολζσ των μελετϊν και ςτοιχείων που κα ςυντάξει ο Ανάδοχοσ κα γίνονται ςφμφωνα με το ε-

γκεκριμζνο ωσ άνω Χρονοδιάγραμμα/τα. 

(2) Οι εγκρίςεισ των υποβαλλομζνων μελετϊν, εκκζςεων ι / και αποτελεςμάτων ερευνϊν κα γίνονται, 

υπό τθν προχπόκεςθ επαρκοφσ πλθρότθτασ και ορκότθτάσ των, μετά από ζλεγχο, εντόσ προκεςμίασ 

είκοςι (20) θμερϊν από τθν υποβολι τουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τον διατικζμενο, από το χρονικό 

προγραμματιςμό του ζργου, χρόνο. Σε περίπτωςθ ελλιποφσ ι λανκαςμζνθσ ζκκεςθσ, μελζτθσ ι / και 

ζρευνασ, θ ζκκεςθ, μελζτθ ι / και θ ζρευνα κα επιςτρζφεται και ο χρόνοσ ελζγχου και ζγκριςθσ κα 

εκκινεί από τθ ςυμπλιρωςθ / διόρκωςθ και επανυποβολι τθσ. Ο χρόνοσ ςυμπλιρωςθσ / διόρκωςθσ 

και επανελζγχου δεν αναγνωρίηεται ωσ αιτία κακυςτζρθςθσ των εργαςιϊν του ζργου και των μελετϊν 

ι / και ερευνϊν. 

(3) Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςε λεπτομερι ζλεγχο μερικϊν ι και του ςυνόλου των 

εκκζςεων, μελετϊν ι / και ερευνϊν του Αναδόχου, με ι χωρίσ τθ ςυνδρομι Συμβοφλων. Αν κατά τθ 

διαδικαςία ελζγχου προκφψουν αμφιςβθτιςεισ ωσ προσ τθν επάρκεια των ςχετικϊν υπολογιςμϊν ι 



   
 

των εφαρμοηόμενων υπολογιςτικϊν μεκόδων, θ Υπθρεςία δφναται να ηθτιςει πρόςκετουσ υπολογι-

ςμοφσ ι / και ελζγχουσ με τθν εφαρμογι άλλων ςυναφϊν υπολογιςτικϊν μεκόδων. 

(4) Πλεσ οι υποβολζσ κα γίνονται ςτθν Υπθρεςία ςε δφο (2)  αντίτυπα και ςε θλεκτρονικι επεξεργάςιμθ 

μορφι.  

(5) Οι προδιαγραφζσ των παραδοτζων των υποβολϊν, κα είναι αντίςτοιχεσ με αυτζσ του ςτο ΜΘΤΩΟ 

ΤΟΥ ΕΓΟΥ (βλ. ΑΘΟ 15. παροφςασ Σ.Υ.). Τα αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια του εξοπλιςμοφ & υλικϊν, 

τα οποία προςκομίηονται με τθν προμικεια αυτϊν, κα ςυμπεριλθφκοφν απϋευκείασ ςτο ΜΘΤΩΟ 

ΤΟΥ ΕΓΟΥ. 

(6) Μετά τθν ζγκριςθ τθσ κάκε τυχόν υποβολισ, θ Υπθρεςία κα επιςτρζφει ςτον Ανάδοχο καταςκευισ 

μια (1) κεωρθμζνθ ςειρά.  

5.1.4. Αλλθλουχία μελετϊν και καταςκευϊν  

(1) Ουδεμία καταςκευι κα εκτελείται αν προθγουμζνωσ δεν ζχει εγκρικεί θ τυχόν απαιτοφμενθ μελζτθ 

τθσ παρ. 5.1.2., τθσ παροφςασ ΣΥ. Τοφτο αφορά και τα ενδιάμεςα ςτάδια καταςκευισ των προςωρι-

νϊν ι των μόνιμων ζργων. 

(2) Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προγραμματίςει κατάλλθλα τισ καταςκευαςτικζσ του δραςτθριότθτεσ, ϊςτε 

να υπάρχει επαρκισ χρόνοσ για τθν εκπόνθςθ των εκκζςεων, μελετϊν ι / και ερευνϊν και για τισ α-

ντίςτοιχεσ εγκρίςεισ. 

(3) Θ ζγκριςθ των εκκζςεων, μελετϊν ι / και ερευνϊν από τθν Υπθρεςία δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο 

από τισ ευκφνεσ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 

(4) Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, που υφίςταται ανάγκθ άμεςθσ καταςκευαςτικισ επζμβαςθσ προσ απο-

τροπι κινδφνου ατυχιματοσ, ο όροσ (1) τθσ παροφςασ παρ. 5.1.4. μπορεί, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ 

Υπθρεςίασ, να μθν εφαρμόηεται.  Πμωσ και τότε οι ςχετικζσ εγκρίςεισ κα ακολουκοφν. 

5.1.5. Γλϊςςα μελετϊν / ερευνϊν / ςχεδίων (αφορά τισ μελζτεσ που εκπονοφνται από τον ανάδοχο) 

Τόςο οι αναγραφζσ ςτα ςχζδια όςο και οι παραδοχζσ μελζτθσ και οι υπολογιςμοί κα είναι ςτθν Ελλθνικι 

γλϊςςα.  Ξενόγλωςςεσ εκτυπϊςεισ κα είναι αποδεκτζσ μόνο για φφλλα υπολογιςμϊν από θλεκτρονικό 

υπολογιςτι, εφόςον αυτοί ςυνοδεφονται από μετάφραςθ - υπόμνθμα ςτθν Ελλθνικι γλϊς-ςα, που κα 

τφχει τθσ αποδοχισ τθσ Υπθρεςίασ. Τα τεχνικά φυλλάδια (brochures)  επικυμθτό είναι να είναι ςτθν Ελλθ-

νικι γλϊςςα, αλλά μπορεί να είναι ςτθ γλϊςςα που εκδίδονται, κατά προτίμθςθ ςτθν Αγγλικι. 

5.2. Ραροχι και μζριμνα των τευχϊν 

(1) Τα ςυμβατικά τεφχθ και μελζτεσ του ζργου κα είναι ςτθν κατοχι τθσ Υπθρεςίασ και κα φυλάςςονται με 

μζριμνά τθσ.  Στον Ανάδοχο, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, κα χορθγθκοφν μία  ςειρά  κεωρθμζ-

νων αντιγράφων των  ςυμβατικϊν τευχϊν και μελετϊν. Ο Ανάδοχοσ μπορεί να παράγει για τισ ανάγκεσ 

του πρόςκετα αντίγραφα των ανωτζρω, με μζριμνα και δαπάνεσ του. 

(2) Πλα τα τεχνικά ζγγραφα, τεφχθ, λογιςμικό κτλ., που κα ςυνταχκοφν από τον Ανάδοχο κατά τθν εκτζλε-

ςθ του ζργου, όπωσ, ςχζδια, μελζτεσ, καταμετρθτικά / επιμετρθτικά ςτοιχεία, εφαρμογζσ προγραμμά-

των Θ/Υ κτλ. κα είναι ςτθν κατοχι του Αναδόχου και κα φυλάςςονται με μζριμνά του. Ο Ανάδοχοσ υ-

ποχρεοφται να παρζχει ςτθν Υπθρεςία αντίγραφα των ανωτζρω ςτοιχείων με μζριμνα και δαπάνεσ του, 

όποτε ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία ι τουσ εκπροςϊπουσ τθσ.  



   
 

(3) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να φυλάςςει επί τόπου του ζργου ζνα τουλάχιςτον αντίγραφο των ςυμβατι-

κϊν τευχϊν & μελετϊν και των τυχόν τροποποιιςεϊν τουσ, των μελετϊν που ο ίδιοσ ςυνζταξε, κακϊσ 

και τθσ αλλθλογραφίασ του ζργου.  Θ Υπθρεςία κα δικαιοφται να ζχει πρόςβαςθ ςτα ανωτζρω κατά τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ι κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ του εργοταξίου, εφόςον αυτζσ υπερβαίνουν τισ 

κατά τα ανωτζρω εργάςιμεσ. 

(4) Εφόςον υποπίπτει ςτθν αντίλθψθ ενόσ εκ των ςυμβαλλομζνων μερϊν ςφάλμα ι ελάττωμα τεχνικισ 

φφςθσ ςε οποιοδιποτε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ κτλ., που προορίηεται για χριςθ κατά τθν εκτζλεςθ 

του ζργου, το υπόψθ μζροσ κα ενθμερϊςει άμεςα το άλλο μζροσ ςχετικά. 

5.3. Κακυςτζρθςθ ςτθ χοριγθςθ ςτοιχείων ι οδθγιϊν 

Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ςτθ χοριγθςθ ςτοιχείων ι οδθγιϊν προσ τον Ανάδοχο, ιςχφουν τα ακόλουκα:  

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει εγγράφωσ τθν Υπθρεςία οποτεδιποτε διαφαίνεται περίπτω-

ςθ κακυςτζρθςθσ ι, με οποιοδιποτε τρόπο, παρακϊλυςθσ των εργαςιϊν, ςε περίπτωςθ κατά τθν ο-

ποία κάποιο ςχζδιο, οδθγία κτλ. που βρίςκεται ςτο αρχείο, δεν παραςχεκεί ςε αυτόν από τθν Υπθρεςία 

ι τουσ τυχόν Συμβοφλουσ τθσ μζςα ςε εφλογθ διορία. Θ ζγγραφθ ειδοποίθςθ κα περιζχει λεπτομζρειεσ 

του περιεχομζνου του απαιτοφμενου ςχεδίου, οδθγίασ κτλ., λεπτομερι αιτιολόγθςθ του ςκοποφ που 

αυτό κα εξυπθρετιςει, κακϊσ και τθσ διορίασ που αυτό κα πρζπει να τεκεί ςτθ διάκεςθ του Αναδόχου, 

και λεπτομζρειεσ τθσ φφςθσ και τθσ ζκταςθσ των προβλθμάτων που τυχόν κα δθμιουργθκοφν εάν το 

ηθτοφμενο ζγγραφο, οδθγία κτλ. δεν εκδοκεί ζγκαιρα. 

(2) Αν θ Υπθρεςία καταςτεί υπεριμερθ ςτθν ζκδοςθ του κατά τα ανωτζρω αιτθκζντοσ εγγράφου, οδθγίασ 

κτλ. και ο Ανάδοχοσ υποςτεί αποδεδειγμζνα κακυςτζρθςθ ι αυξθμζνο κόςτοσ κατά τθν εκπλιρωςθ 

των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ωσ άμεςο αποτζλεςμα τθσ υπόψθ υπερθμερίασ τθσ Υπθρεςίασ, ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν Υπθρεςία ςχετικά και κα δικαιοφται: 

i. Να υποβάλει πλιρωσ αιτιολογθμζνθ αίτθςθ παράταςθσ των προκεςμιϊν, εφόςον παραβιαςτεί ι 

υπάρχει κίνδυνοσ παραβίαςθσ τμθματικισ ι ςυνολικισ προκεςμίασ του ζργου (κατά τθν παρ. 10.2. 

τθσ παροφςασ ΣΥ) και  

ii. Να επιδϊςει πλιρωσ αιτιολογθμζνθ ζγγραφθ όχλθςθ για τθν καταβολι αποηθμίωςθσ μόνο για τισ 

κετικζσ του ηθμίεσ (άρκρο 137 του Ν. 4412/16). 

iii. Ν προβεί ςε διαδικαςίεσ διοικθτικισ επίλυςθσ ςυμβατικϊν διαφορϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 22.1. 

τθσ παροφςασ ΣΥ 

5.4. Κυριότθτα και χριςθ των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ 

(1) Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τα δικαιϊματα δθμιουργοφ (copyright) και τα πνευματικά δικαιϊματα των εγ-

γράφων, ςχεδίων, μελετϊν, λογιςμικοφ, εφαρμογϊν λογιςμικοφ κτλ., που ςυντάχκθκαν από αυτόν ι 

για λογαριαςμό του με δικι του δαπάνθ.  Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κεωρείται ότι 

παραχωρεί ςτον ΚτΕ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του το δωρεάν ανζκκλθτο δικαίωμα τθσ χριςθσ 

των υπόψθ εγγράφων, ςχεδίων, μελετϊν, λογιςμικοφ, εφαρμογϊν λογιςμικοφ κτλ., ςυμπεριλαμβανο-

μζνου και του δικαιϊματοσ τροποποιιςεων, βελτιϊςεων κτλ. αυτϊν, κακϊσ και του δικαιϊματοσ χρι-

ςθσ των υπόψθ τροποποιθμζνων ι/και βελτιωμζνων εκδόςεων για τισ ανάγκεσ του ζργου κακϋ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ι τθσ πραγματικισ ηωισ του ζργου. 



   
 

(2) Θ κυριότθτα των προγραμμάτων Θ/Υ και λογιςμικοφ εμπορίου που τυχόν κα χρθςιμοποιθκοφν από τον 

Ανάδοχο παραμζνει ςε αυτόν, όμωσ ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα να τα χρθςιμοποιεί χωρίσ καμία επιβάρυν-

ςθ και χωρίσ κανζνα περιοριςμό κατά τθ διάρκεια και για τισ ανάγκεσ τθσ ςφμβαςθσ. 

(3) Εάν τα κατά τα ανωτζρω ζγγραφα, ςχζδια, μελζτεσ,  εφαρμογζσ προγραμμάτων Θ/Υ κτλ. ευρίςκονται 

ςτθν κατοχι του Αναδόχου, κα παραδοκοφν ςτον ΚτΕ κατά τθν με οποιοδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ 

ςφμβαςθσ.  Σε περίπτωςθ αρχείων με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυ-

νοδεφςει τθν παράδοςι τουσ με ζγγραφθ τεκμθρίωςι τουσ και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ / διαχείρι-

ςι τουσ. 

5.5. Κυριότθτα και χριςθ των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο 

Ο ΚτΕ διατθρεί τα δικαιϊματα δθμιουργοφ (copyright) και τα πνευματικά δικαιϊματα των τεχνικϊν προδι-

αγραφϊν, των τεχνικϊν ι άλλων μελετϊν, των εγχειριδίων ποιότθτασ, των  ςχεδίων κτλ. που ςυντάχκθκαν 

από αυτόν ι για λογαριαςμό του.  Ο Ανάδοχοσ κα ζχει το δικαίωμα, με μζριμνα και δαπάνθ του, να χρθςι-

μοποιιςει και να παράγει αντίγραφα των υπόψθ εγγράφων για τισ ανάγκεσ τθσ ςφμβαςθσ.  Τα υπόψθ ζγ-

γραφα δεν κα αντιγραφοφν, κοινοποιθκοφν ι χρθςιμοποιθκοφν, κατά οποιοδιποτε τρόπο, από τρίτα  

πρόςωπα πζραν του Αναδόχου και των υπεργολάβων του, παρά μόνο για τισ ανάγκεσ του ζργου και με τθν 

ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

5.6. Εμπιςτευτικότθτα 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κζςει υπόψθ τθσ Υπθρεςίασ όλα τα ςτοιχεία που κα του ηθτθκοφν εκάςτο-

τε, ακόμα και τα κεωροφμενα ωσ εμπιςτευτικά, που εφλογα κα επιτρζψουν ςτθν Υπθρεςία να διαπι-

ςτϊςει τθ ςυμμόρφωςθ του Αναδόχου με τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 

(2) Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθν γνωςτοποιιςει προσ τρίτουσ (ςυμπερι-

λαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου, γραπτοφ ι/και θλεκτρονικοφ) ο-

ποιαδιποτε ζγγραφα ι/και πλθροφορίεσ, που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ του ζρ-

γου και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του, χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ άδεια του ΚτΕ. 

5.7. Συμμόρφωςθ με το κεςμικό πλαίςιο – τιρθςθ αςτυνομικϊν διατάξεων 

(1) Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ ςυμβατικι υποχρζωςθ να τθρεί το ςφνολο των κανόνων του εςωτερικοφ 

δικαίου, τθν κοινοτικι νομοκεςία, κακϊσ και τθ διεκνι νομοκεςία, που ζχει καταςτεί εςωτερικό δίκαι-

ο. Θ κατά τα προθγοφμενα ςυμβατικι υποχρζωςθ του Αναδόχου αναφζρεται ςτουσ κανόνεσ δικαίου 

που διζπουν τισ πράξεισ ι παραλείψεισ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ι πράξεισ ι 

παραλείψεισ που ζγιναν κατά τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του αυτϊν και βρίςκονται ςε ςυνά-

φεια με αυτζσ.  Επιπροςκζτωσ, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ ςυμβατικι υποχρζωςθ να τθρεί τουσ κανό-

νεσ δικαίου τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ άλλων κρατϊν, εφόςον οι τελευταίοι διζπουν πράξεισ ι παρα-

λείψεισ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ι πράξεισ ι παραλείψεισ που ζγιναν κατά τθν 

εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του αυτϊν και βρίςκονται ςε ςυνάφεια με αυτζσ. 

(2) Επίςθσ ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ανακοινϊνει αμζςωσ ςτθν Υπθρεςία το περιεχόμε-

νο όλων των δικογράφων ι άλλων δθμοςίων ι ιδιωτικϊν εγγράφων, που του κοινοποιοφνται και ανα-

φζρονται ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.  Θ υποχρζωςι του αυτι καλφπτει και 

ζγγραφα που εκδόκθκαν από αρχζσ τθσ αλλοδαπισ. 

(3) Ο Ανάδοχοσ,  ωσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των Νόμων, των Αςτυνομικϊν και λοιπϊν διατάξεων, υπο-

χρεοφται ειδικότερα να ανακοινϊνει χωρίσ αμζλεια ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία τισ ςχετικζσ διαταγζσ 



   
 

και εντολζσ των διαφόρων Αρχϊν ςχετικά με υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου και αςφαλείασ κτλ., που 

απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

(4) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του, κάκε άδειασ που προβλζ-

πεται από τουσ ανωτζρω Νόμουσ, Διατάγματα κτλ., που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του. 

5.8. Στοιχεία πεδίου του ζργου 

5.8.1. Γνϊςθ ςυνκθκϊν καταςκευισ  

(1) Θ ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο, ότι ο Ανάδοχοσ καταςκευισ ζχει επιςκεφκεί 

και ελζγξει τθν φφςθ και τθν τοποκεςία του ζργου, ζχει πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθ-

κϊν καταςκευισ αυτοφ και ζχει λάβει υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ τθσ οικονομικισ του προςφοράσ οτιδι-

ποτε ςχετικό, κυρίωσ ςε ότι αφορά: 

- των υφιςτάμενων ζργων, 

- τθν περιοχι του ζργου, 

- τισ κάκε φφςθσ πθγζσ λιψθσ υλικϊν, 

- κζςεισ προςωρινισ ι οριςτικισ απόκεςθσ προϊόντων εκςκαφισ, 

- τισ μεταφορζσ, διάκεςθ, διαχείριςθ και αποκικευςθ υλικϊν, 

- τθ δυνατότθτα εξαςφάλιςθσ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, νεροφ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ και οδϊν 

προςπζλαςθσ, 

- τισ ςυνικωσ επικρατοφςεσ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ, 

- τθ διακφμανςθ τθσ ςτάκμθσ των υδάτων ςτον τόπο των ζργων,  

- τθ διαμόρφωςθ του εδάφουσ (υψομετρικά, κτλ.) και τθν κατάςταςθ των εδαφικϊν ςυνκθκϊν, τισ ι-

διομορφίεσ και τθ φφςθ του εδάφουσ ςτισ περιοχζσ καταςκευισ των ζργων, 

- το είδοσ, τθν ποιότθτα και τθν ποςότθτα των κατάλλθλων εκμεταλλεφςιμων υλικϊν, που βρίςκονται 

ςτθν περιοχι, 

- το είδοσ και τα μζςα (μθχανιματα, υλικά και υπθρεςίεσ), τα οποία κα απαιτθκοφν πριν από τθν ζ-

ναρξθ και κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν,  

- τουσ τρόπουσ προςπζλαςθσ και τα προβλιματα κυκλοφορίασ, 

- τισ δυςχζρειεσ που είναι δυνατό να προκφψουν από τυχόν εργαςίεσ που κα εκτελοφνται ταυτόχρο-

να ςτθν περιοχι του ζργου από τον ΚτΕ ι από άλλουσ εργολιπτεσ,  

- τισ δυςχζρειεσ που κα προκφψουν από τισ λειτουργοφςεσ εγκαταςτάςεισ του ΚτΕ και των οποίων θ 

λειτουργία δεν πρζπει να διακόπτεται ι να  παρενοχλείται και τζλοσ, 

- άλλα κζματα, τα οποία μπορεί κακ' οιονδιποτε τρόπο να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, τθν πρόοδο, ι 

το κόςτοσ αυτϊν ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ. 

(2) Για τισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου ςε ςχζςθ με τα αδρανι υλικά, τα λατομεία, τουσ δανειοκαλάμουσ  

και τουσ χϊρουσ απόκεςθσ, ιςχφουν ειδικότερα τα αναφερόμενα ςτο ΑΘΟ 7.  ΑΔΑΝΘ ΥΛΙΚΑ, ΛΑ-

ΤΟΜΕΙΑ, ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ, ΧΩΟΙ ΑΡΟΘΕΣΘΣ, τθσ παροφςασ ΣΥ.   

(3) Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει, με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςι του, το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, 

τα Τεφχθ δθμοπράτθςθσ του ζργου, τουσ περιβαλλοντικοφσ περιοριςμοφσ για τθν υπόψθ περιοχι και 

τισ ςυνκικεσ του λειτουργοφντοσ ζργου, τισ υφιςτάμενεσ ςχετικζσ μελζτεσ και ςχζδια (βλ. παρ. 5.1.1. 

παροφςασ), τα τυχόν διατικζμενα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ από τισ Τοπικζσ Αρχζσ, Δθμόςιεσ Επιχειρι-

ςεισ και Οργανιςμοφσ, κακϊσ και τα λοιπά ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ, κακϊσ και ότι αποδζχε-



   
 

ται και ανεπιφφλακτα αναλαμβάνει να εκτελζςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τισ 

ανωτζρω ςυνκικεσ και όρουσ. 

(4) Ο Ανάδοχοσ με τθν προςφορά του κεωρείται ότι ζχει πλιρωσ ενθμερωκεί για τισ επιτόπιεσ ςυνκικεσ 

ςφμφωνα με το παρόν Άρκρο. 

(5) Ραράλειψθ του Αναδόχου προσ ενθμζρωςι του με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά ςτουσ όρουσ 

τθσ ςφμβαςθσ, δεν τον απαλλάςςει από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι του προσ τισ ςυμβατι-

κζσ του υποχρεϊςεισ και δεν προκφπτει για τον Ανάδοχο κανζνα δικαίωμα οικονομικισ ι άλλθσ φφςθσ 

ι/και παράταςθσ προκεςμίασ εξ αιτίασ αυτοφ του λόγου. 

5.8.2. Εγκαταςτάςεισ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ (ΟΚΩ) 

(1) Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν κατά το ςτάδιο τθσ καταςκευισ εναζριεσ ι υπόγειεσ εγκαταςτάςεισ 

ΟΚΩ, ΔΕΚΟ ι ΝΡΔΔ, αυτζσ κα πρζπει να μετατοπιςτοφν από τουσ κυρίουσ των.  

(2) Με τισ εργαςίεσ αυτζσ ουδεμία οικονομικι ι τεχνικι ανάμιξθ κα ζχει ο Ανάδοχοσ, υποχρεοφται όμωσ 

να διευκολφνει χωρίσ προφάςεισ τθν εκτζλεςθ των ωσ άνω εργαςιϊν, χωρίσ να δικαιοφται εξ αιτίασ αυ-

τοφ του λόγου ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ λόγω κακυςτζρθςθσ ι δυςχερειϊν που τυχόν παρουςιάηονται 

ςτισ εργαςίεσ που εκτελοφνται από αυτόν, παρά μόνον τθσ από τον Νόμο παράταςθσ προκεςμίασ εκτζ-

λεςθσ του ζργου. 

5.9. Επάρκεια ςυμφωνθμζνου εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ 

(1) Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται, με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ότι το ςυμφωνθμζνο εργολαβικό αντάλλαγ-

μα επαρκεί για τθν κάλυψθ των κάκε φφςθσ υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 

(2) Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει, κατά τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ τουσ, να ζχουν ςυνεκτιμιςει με επάρ-

κεια τουσ επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ και όλεσ τισ ςυνκικεσ που κα επθρεάςουν τθ διαμόρφωςθ τθσ 

Ρροςφοράσ τουσ, κακϊσ και τουσ χρόνουσ που απαιτοφνται: 

i για τισ διατυπϊςεισ εκτελωνιςμοφ υλικϊν, εφοδίων και μθχανθμάτων, που τυχόν κα ειςάγουν από 

το εξωτερικό. 

ii. για τισ εγκρίςεισ μελετϊν κτλ. κακϊσ και τισ διατυπϊςεισ και διαδικαςίεσ ζκδοςθσ των κάκε φφςθσ 

αδειϊν. 

ΑΘΟ 6.  ΕΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

6.1. Δραςτθριότθτεσ Αναδόχου ςτο εργοτάξιο 

6.1.1. Ρροςωρινζσ εγκαταςτάςεισ  

(1) Πλεσ οι απαιτοφμενεσ προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ (υπόςτεγα αποκικευςθσ, κάλαμοι διαμονισ, εργα-

ςτιρια, γραφεία, κτλ.), για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ εργολαβίασ, κα ανεγερκοφν με μζριμνα, 

δαπάνθ και ευκφνθ του Αναδόχου ςε κζςεισ επιτρεπόμενεσ από τθν Υπθρεςία και τισ λοιπζσ αρμόδιεσ 

Αρχζσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, να προβεί ζγκαιρα ςτθν κατάλθψθ και διευκζτθςθ του εργοταξια-

κοφ χϊρου, ειδοποιϊντασ γι' αυτό τθν Υπθρεςία, θ οποία κα εκδϊςει και ςχετικι ζγκριςθ.  

(2) Αν οι ςυνκικεσ του ζργου ι ο κίνδυνοσ ηθμιϊν ς' αυτό, δεν επιτρζπουν, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ 

Υπθρεςίασ, τθν απόκεςθ υλικϊν ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ, τότε κα αποτίκενται μόνον τα υλικά ερ-

γαςίασ μιασ θμζρασ, χωρίσ να προκφπτει δικαίωμα του Αναδόχου για αποηθμίωςθ, λόγω πρόςκετων 



   
 

ι πλάγιων μεταφορϊν, φορτοεκφορτϊςεων κτλ., γιατί κεωρείται ότι όλεσ αυτζσ περιλαμβάνονται 

ςτισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του. 

(3) Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμίασ αποηθμίωςθσ ι παράταςθσ προκεςμίασ περάτωςθσ του ζργου λό-

γω τυχόν ανεπάρκειασ των χϊρων εργοταξίων ι από οποιαδιποτε άλλθ ςχετικι αιτία, διότι, κατά τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ του, δθλϊνεται ςαφϊσ ότι ο Ανάδοχοσ ζλαβε γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν. 

(4) Αν ο Ανάδοχοσ εξεφρει δθμόςιουσ χϊρουσ κατάλλθλουσ για τισ εργοταξιακζσ χριςεισ και υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι κα εγκρικεί θ χριςθ τζτοιων χϊρων από τθν Υπθρεςία, θ παραχϊρθςι τουσ για χρι-

ςθ (λατομείων, δανειοκαλάμων, χϊρων απόκεςθσ εργοταξίων κτλ.) κα γίνει από τον ΚτΕ ςτον Ανάδο-

χο χωρίσ αντάλλαγμα, και με όρουσ χριςθσ που κα πλθροφν τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Σ.Υ. και κα α-

ναγραφοφν ςτθν ςχετικι άδεια χριςθσ. 

(5) Στο πλαίςιο των προαναφερόμενων, ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν εξεφρεςθ όλων των χϊρων 

που κα χρθςιμοποιιςει για τισ κάκε φφςθσ εγκαταςτάςεισ του, όπωσ: 

- εργοταξιακϊν γραφείων και χϊρων ςτάκμευςθσ οχθμάτων 

- εργοταξιακοφ εργαςτθρίου 

- χϊρων διαμονισ προςωπικοφ 

- αποκικευςθσ των κάκε είδουσ υλικϊν 

- παραγωγισ ςκυροδζματοσ 

- παραγωγισ, ανάπτυξθσ και φορτοεκφόρτωςθσ προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων 

- παραγωγισ αςφαλτοςκυροδζματοσ 

- προετοιμαςίασ υλικϊν για τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτθν καταςκευι 

- προςωρινισ εναπόκεςθσ κάκε φφςθσ αντικειμζνων  

- ςυνεργείων ςυντιρθςθσ μθχανικοφ του εξοπλιςμοφ  

- χϊρων ςτάκμευςθσ μθχανικοφ του εξοπλιςμοφ κτλ. 

(6) Πλεσ οι δαπάνεσ για ενοικίαςθ ι/και αγορά τζτοιων χϊρων βαρφνουν τον Ανάδοχο και είναι ςυμπε-

ριλαμβάνονται ςτθν οικονομικι του προςφορά. 

(7) Ο Ανάδοχοσ, με δικι του μζριμνα και δαπάνθ, κα διαρρυκμίςει κατάλλθλα τον (τουσ) εργοταξιακό 

(ουσ) χϊρο (ουσ), που κα περιλαμβάνει (ουν) όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ που απαιτοφνται για τθν κατα-

ςκευι του ζργου, όπωσ επίςθσ και τισ προςπελάςεισ προσ τουσ χϊρουσ αυτοφσ, χωρίσ να εμποδίηει τθ 

λειτουργία λοιπϊν  εγκαταςτάςεων του ΚτΕ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Πλεσ οι ωσ άνω εγκα-

ταςτάςεισ κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν και τισ τυχόν κατά περίπτωςθ εντολζσ 

τθσ Υπθρεςίασ. 

(8) Πλοι οι χϊροι υγιεινισ κα ςχεδιαςτοφν και καταςκευαςτοφν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ.  

(9) Πλεσ οι εγκαταςτάςεισ (υδραυλικζσ, θλεκτρολογικζσ, λοιπζσ) κα καταςκευαςκοφν και λειτουργοφν 

ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ που διζπουν τισ υπόψθ εγκαταςτάςεισ, ςφμφωνα με τισ εγκεκρι-

μζνεσ μελζτεσ και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ. 

(10) Τα ζξοδα λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ όλων των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων είτε πρόκειται για χϊ-

ρουσ του Αναδόχου είτε πρόκειται για χϊρουσ τθσ αποκλειςτικισ χριςθσ τθσ Υπθρεςίασ, βαρφνουν 

τον Ανάδοχο, ο οποίοσ και είναι υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία και ςυντιρθςι τουσ ςφμφωνα με τισ ι-

ςχφουςεσ διατάξεισ τθσ δθμόςιασ τάξθσ, αςφάλειασ και υγιεινισ. 



   
 

6.1.2. Κακαριςμόσ εργοταξίων, καταςκευϊν και εγκαταςτάςεων  

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με δαπάνθ του και μετά τθν περάτωςθ τθσ καταςκευισ του ζργου, να α-

φαιρζςει και απομακρφνει από τα εργοτάξια, κάκε προςωρινι καταςκευι ι εγκατάςταςθ που απαι-

τικθκε, τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριϊματα, μθχανιματα, πλεονάηοντα υλικά χριςιμα ι άχρθ-

ςτα, προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ μθχανθμάτων κτλ., να άρει κάκε βοθκθτικό ζργο κτλ., το οποίο κα 

υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία ωσ άχρθςτο ι επιηιμιο για τθ μετζπειτα λειτουργία του ζργου, να δια-

μορφϊςει πλιρωσ τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ αυτά είχαν αποτεκεί ι εγκαταςτακεί και να παραδϊ-

ςει τελείωσ κακαρζσ/οφσ τόςο τισ καταςκευζσ όςο και τουσ χϊρουσ γφρω από το εργοτάξιο και γενικά 

να μεριμνιςει για οτιδιποτε άλλο ςχετικό απαιτείται για τθν παράδοςθ του ζργου ϊςτε να λειτουρ-

γιςει εφρυκμα, κατά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

(2) Επίςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβαίνει, από τθ ςτιγμι που εξζλιπε ο λόγοσ, κατά τθν κρίςθ τθσ 

Υπθρεςίασ, και ςτθν άρςθ (κακαίρεςθ, αποκόμιςθ κτλ.) κάκε προςτατευτικισ καταςκευισ που κατα-

ςκευάςτθκε  για τθν εκτζλεςθ του ζργου (εργαςιϊν και παραγωγισ υλικϊν) και που επιβλικθκε από 

οποιοδιποτε λόγο, για τθν αποφυγι κάκε φφςθσ ηθμιϊν, φκορϊν, ατυχθμάτων κτλ. ςε και κάκε φφ-

ςθσ ζργα, κακϊσ και απομάκρυνςθ των εργοταξίων. 

(3) Εάν μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ υπόμνθςθ εκ μζρουσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ 

δεν προβεί ο Ανάδοχοσ ςτθν ζναρξθ και, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, περάτωςθ  των ανωτζρω εργα-

ςιϊν, αυτζσ εκτελοφνται ςε βάροσ του Αναδόχου και εκπίπτει θ δαπάνθ που ζγινε από τθν πρϊτθ ε-

πόμενθ πλθρωμι ι τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ι κατά οποιοδιποτε άλλο τρόπο ςφμφωνα με τισ 

κείμενεσ διατάξεισ, πζρα από τθ μθ ζκδοςθ βεβαίωςθσ εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ του ζργου ι τμιμα-

τοσ αυτοφ εξ αιτίασ αυτοφ του λόγου. 

6.2. Ρροςβαςιμότθτα ςτο εργοτάξιο - Εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ κατά τθν καταςκευι 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με δικι του ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ, να εξαςφαλίςει τα δικαιϊματα 

για προςωρινζσ ι / και ειδικζσ προςβάςεισ ςτα εργοτάξια, για εκτάςεισ, εγκαταςτάςεισ, και κάκε φφ-

ςθσ υποδομζσ είτε ςτα εργοτάξια είτε εκτόσ αυτϊν, είτε να μιςκϊςει ι / και να καταςκευάςει τισ υ-

πόψθ υποδομζσ, εφόςον απαιτείται, για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Οποιες-

διποτε δαπάνεσ ςε αδειοδοτιςεισ, αγορζσ, ενοικιάςεισ, υλικά, μθχανιματα, εξοπλιςμό και εργατικό 

δυναμικό απαιτθκοφν για τον ανωτζρω ςκοπό κα βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο και κα είναι 

ανοιγμζνεσ ςτισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του. 

(2) Ο Ανάδοχοσ ζχει το δικαίωμα να χρθςιμοποιεί υφιςτάμενεσ οδοφσ για τθν προςπζλαςθ, με τθ ρθτι 

υποχρζωςθ ότι τα μθχανιματα και τα λοιπά μεταφορικά μζςα που κα κινοφνται ςε δθμόςιεσ οδοφσ 

δεν κα υπερβαίνουν τα ανϊτατα όρια διαςτάςεων και βαρϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ, για να αποφεφγονται εμπόδια ςτθν ομαλι κυκλοφορία και κίνδυνοι ατυχθμάτων και βλά-

βεσ ςτισ οδοφσ. Οποιεςδιποτε άλλεσ πρόςκετεσ προςπελάςεισ χρειαςκοφν για το Ζργο, κα κατα-

ςκευαςκοφν και κα ςυντθρθκοφν με ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου.  

(3) Ο Ανάδοχοσ πρζπει να παίρνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για να προλάβει κάκε βλάβθ ςε γζφυρεσ, 

λοιπά τεχνικά ζργα και δρόμουσ κάκε φφςθσ, που εξυπθρετοφν τθν περιοχι, από τθ χριςθ τουσ ωσ 

οδϊν μεταφοράσ για τισ ανάγκεσ του. Ειδικότερα κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ περιοριςμοφσ ςτα 

κυκλοφοροφντα φορτία, όταν επιλζγει τισ οδοφσ μεταφοράσ και τα μεταφορικά μζςα, με ςκοπό να 

αποφφγει κάκε ηθμιά ι αςυνικθ φκορά των υπόψθ υποδομϊν, ακόμα και χωματόδρομων. 



   
 

(4) Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για να λάβει, με μζριμνα και δαπάνθ του, κάκε αναγκαίο μζτρο προφφ-

λαξθσ οδικϊν τμθμάτων, γεφυρϊν, λοιπϊν τεχνικϊν ζργων ι χωματόδρομων, ανεξάρτθτα αν αυτό το 

μζτρο προδιαγράφεται ειδικά ι όχι ςτα επιμζρουσ ςυμβατικά τεφχθ. Σε περίπτωςθ που προκλθκοφν 

αςυνικεισ φκορζσ ι βλάβεσ ςτο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε αποκατάςταςι τουσ. Αν 

αμελιςει, θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να εκτελζςει τισ απαιτοφμενεσ αποκαταςτάςεισ ςε βάροσ και 

για λογαριαςμό του Αναδόχου και, επιπλζον, κα προβαίνει ςτθν επιβολι ποινικισ ριτρασ ανά θμζρα 

κακυςτζρθςθσ αποκατάςταςθσ των φκορϊν, όπωσ ορίηεται ςτθν παροφςα (παρ. 10.5.). 

(5) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει μόνιμθ, ςυνεχι και ελεφκερθ προςπζλαςθ προσ και από τισ 

κζςεισ καταςκευισ του ζργου κατά τθ διάρκεια των καταςκευαςτικϊν περιόδων (εκχιονιςμόσ, αποκα-

τάςταςθ καταπτϊςεων, διαβρϊςεων κτλ).  Οποιεςδιποτε δαπάνεσ ςε μθχανιματα, εξοπλιςμό και 

εργατικό δυναμικό απαιτθκοφν για τον ανωτζρω ςκοπό κα βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο και 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν οικονομικι του προςφορά. 

(6) Οι τυχόν απαιτοφμενεσ εργαςίεσ καταςκευισ εκτροπϊν ι παρακάμψεων τθσ κυκλοφορίασ κακϊσ και 

οι εργαςίεσ ςιμανςθσ και εξοπλιςμοφ αυτϊν για τθν καταςκευι του ζργου, ςε κάκε φάςθ εκτζλεςθσ 

αυτοφ, κα γίνονται με βάςθ μελζτθ, ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τισ ιςχφουςεσ προδιαγρα-

φζσ κατά τθ ςτιγμι τθσ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ. Θ ςχετικι μελζτθ κα ςυντάςςεται από τον Ανάδοχο 

χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι και κα εγκρίνεται από τθν Υπθρεςία. Οι κάκε είδουσ απαιτοφμενεσ, εργαςίεσ 

εξαςφάλιςθσ τθσ κυκλοφορίασ δεν πλθρϊνονται ιδιαίτερα, εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτα ςυμ-

βατικά τεφχθ. 

(7) Μετά τθν εφαρμογι τθσ κατά τα ανωτζρω μελζτθσ ςτο πεδίο, οι εκτροπζσ ι παρακάμψεισ τθσ κυκλο-

φορίασ, θ ςιμανςθ και ο εξοπλιςμόσ κα επικεωροφνται από δφο τεχνικοφσ υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςί-

ασ που δεν είναι εξοικειωμζνοι με το ζργο, κατά τθ νφχτα και με ςυνκικεσ μζςθσ αναμενόμενθσ χρι-

ςθσ (εποχοφμενοι με ταχφτθτα λειτουργίασ, όχι μόνο πεηι), ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι οι ρυκμίςεισ 

λειτουργοφν ικανοποιθτικά προσ χάρθ τρίτων και με ρεαλιςτικζσ ςυνκικεσ. Οι τυχόν υποδείξεισ των 

ανωτζρω υπαλλιλων κα καταχωροφνται ςε πρωτόκολλο και κα τίκενται υπόψθ τθσ Διευκφνουςασ 

Υπθρεςίασ, ϊςτε να υιοκετθκοφν είτε μερικά είτε ςυνολικά και ςε κάκε περίπτωςθ μετά από ζγκριςθ 

τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ. 

(8) Για τισ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ απαγορεφεται θ χριςθ υποβακμιςμζνων υλικϊν, όπωσ, πχ. ςιδθρά 

βαρζλια, κορδζλεσ, πρόχειρεσ πινακίδεσ, πρόχειροι μεταλλικοί οριοδείκτεσ, ςκαλωςιζσ, κτλ, επιτρε-

πόμενων τοφτων μόνο για εντελϊσ προςωρινισ και ελαχίςτθσ χρονικισ διάρκειασ επείγουςεσ τοπικζσ 

ρυκμίςεισ. 

(9) Θ εκπόνθςθ των αναλυτικϊν ςχεδίων εξαςφάλιςθσ τθσ ςυνζχειασ τθσ κυκλοφορίασ, κακϊσ και θ με-

λζτθ ςιμανςθσ και αςφάλιςθσ προςωρινϊν ρυκμίςεων κυκλοφορίασ, κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηό-

μενα ςτισ ΟΜΟΕ / ΚΑΟ – ΣΕΕΟ  (Οδθγίεσ Μελετϊν Οδικϊν Ζργων / Κφριεσ Αςτικζσ Οδοί -  Σιμανςθσ 

Εκτελουμζνων Ζργων ςε Οδοφσ) τθσ ΓΓΔΕ/τ.ΥΡΕΧΩΔΕ. 

(10) Ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί κα είναι ο προβλεπόμενοσ από τισ ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ. Ενδεικτικά 

και όχι περιοριςτικά, αυτόσ περιλαμβάνει πλθροφοριακζσ και ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ, αναλάμποντα 

ςιματα, μάτια γάτασ, αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ, πλαςτικά βαρζλια και ςτθκαία αςφαλείασ, κϊνουσ ςι-

μανςθσ κτλ. που λεπτομερϊσ κα κακορίηονται ςε κάκε μελζτθ αυτοφ του άρκρου. 

(11) Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προγραμματίςει τισ εργαςίεσ του ζτςι ϊςτε, ςε κάκε χρονικι ςτιγμι, να ζχει 

όςο το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορφγματα, αναβακμοφσ, γειτονικζσ λωρίδεσ κυκλοφορίασ διαφορε-

τικϊν υψομζτρων, κακϊσ και εργοτάξια και λοιπά ζργα που παρεμποδίηουν τθν κυκλοφορία. Ακόμθ, 



   
 

ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να δϊςει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν ζγκαιρθ και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ 

των προςωρινϊν ι μονίμων ρυκμίςεων τθσ κυκλοφορίασ που κα χρειαςκοφν και οφείλει να λάβει τα 

κατάλλθλα μζτρα κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται θ κυκλοφορία οχθ-

μάτων, πεηϊν, μζςων μαηικισ μεταφοράσ ςτακερισ τροχιάσ (από τθ διακίνθςθ των μθχανικϊν του 

μζςων, τθν εκτζλεςθ των ζργων, τθν αποκικευςθ υλικϊν, τθ δθμιουργία βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων 

και καταςκευϊν, τθ μεταφορά υλικϊν κτλ.), ςυμμορφοφμενοσ πάντοτε με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 

με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. 

(12) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντθρεί τα ςιματα, ςθματοδότεσ και τα λοιπά προςτατευτικά μζτρα / 

ζργα τθσ κυκλοφορίασ και να αποκακιςτά αμζςωσ τυχόν φκορζσ ι απϊλειζσ τουσ. Ιδιαίτερθ προςοχι 

πρζπει να δοκεί, για αποφυγι κινδφνων ςφγχυςθσ, από τουσ χριςτεσ τθσ φωτοςιμανςθσ για τθν 

προςταςία κζςεων εκτελουμζνων ζργων, με τθ φωτεινι ςθματοδότθςθ τθσ κακοδιγθςθσ τθσ οδικισ 

κυκλοφορίασ. 

(13) Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβαίνει ςτθν άμεςθ επικάλυψθ με αςφαλτόμιγμα των τομϊν του οδο-

ςτρϊματοσ που γίνονται από αυτόν ςε οποιεςδιποτε υπάρχουςεσ αςφαλτοςτρωμζνεσ οδοφσ με ςυ-

νεχιηόμενθ κυκλοφορία, για τθν αποφυγι ατυχθμάτων και τον περιοριςμό, ςτα ελάχιςτα δυνατά χρο-

νικά όρια, των δυςκολιϊν οι οποίεσ προκαλοφνται ςτθν κυκλοφορία, λόγω τθσ εκτζλεςθσ των ζργων. 

Ανάλογεσ απαιτιςεισ ιςχφουν για άμεςθ κάλυψθ τομϊν ςε μθ αςφαλτοςτρωμζνεσ οδοφσ που εξυπθ-

ρετοφν τθν κυκλοφορία. 

(14) Σε περίπτωςθ που εκτελοφνται καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ πάνω από οδοφσ, πεηοδρόμια και λοιπζσ 

προςβάςεισ, ςτισ οποίεσ δεν ζχει διακοπεί θ κυκλοφορία κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, κα πρζπει 

να εξαςφαλίηονται χαρακτθριςτικά ελεφκερου χϊρου και να υπάρχει προςτατευτικι ςκεπι, θ οποία 

να αποκλείςει τθν περίπτωςθ πτϊςθσ εργαλείων, υλικϊν τθσ καταςκευισ κτλ. επί τθσ κυκλοφοροφμε-

νθσ πρόςβαςθσ. Θ καταςκευι τθσ ωσ άνω προςτατευτικισ ςκεπισ ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν οικονομι-

κι προςφορά του Αναδόχου.  

(15) Για τθν περίπτωςθ εφαρμογισ κατάλλθλθσ τεχνολογίασ - μεκοδολογίασ καταςκευισ από τον Ανάδο-

χο, με τθν οποία κα εξαλείφεται ο ανωτζρω κίνδυνοσ, ςφμφωνα με ςχετικι μελζτθ του Αναδόχου και 

μετά από ζγκριςθ από τθν Υπθρεςία, κα μπορεί να παραλειφκεί θ ανωτζρω καταςκευι προςτατευτι-

κισ ςκεπισ. 

(16) Συμπλθρωματικά, ορίηεται ότι ουδεμία εργαςία εκςκαφϊν γενικά ι αχριςτευςθ οδοφ ι τμιματοσ 

διατομισ οδοφ, ι ερείςματοσ, ι πεηοδρομίου ι άλλθσ πρόςβαςθσ επιτρζπεται, πριν εγκρικεί αρμόδια 

και ολοκλθρωκεί πλιρωσ θ καταςκευι από τον Ανάδοχο προςωρινισ διάβαςθσ τροχοφόρων ι πεηϊν. 

(17) Θ μθ τιρθςθ των προαναφερκζντων μζτρων επιςφρουν τισ προβλεπόμενεσ ςπό τθν ιςχφουςα νομο-

κεςία ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ. 

(18) Χωρίσ ςτο παραμικρό να μειϊνεται θ ευκφνθ του Αναδόχου για τθν ικανοποίθςθ των όρων του παρό-

ντοσ Άρκρου, θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ςυμπλθρϊνει ενζργειεσ του Αναδόχου, αν τοφτο 

απαιτείται, ςε βάροσ και για λογαριαςμό του. Θ Υπθρεςία μπορεί να αςκιςει το δικαίωμα αυτό όταν 

ο Ανάδοχοσ αμελιςει ι αποδειχκεί ανίκανοσ να ικανοποιιςει τισ απαιτιςεισ αυτοφ του Άρκρου. Ρζ-

ραν του καταλογιςμοφ των ςχετικϊν δαπανϊν για τθν περίπτωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν / ενεργειϊν 

από τθν Υπθρεςία, θ μθ ικανοποίθςθ των όρων του παρόντοσ άρκρου ςυνιςτά αντιςυμβατικι ςυμπε-

ριφορά του Αναδόχου και επιςφρει τθν εφαρμογι ςυμβατικϊν κυρϊςεων, μία από τισ οποίεσ είναι θ 

επιβολι προςτίμου(ων). 



   
 

(19) Πλοι οι προαναφερκζντεσ όροι του παρόντοσ Άρκρου ιςχφουν για όλουσ τουσ χϊρουσ / περιοχζσ, ςτισ 

οποίεσ ο Ανάδοχοσ κα επιτελζςει κάποια δραςτθριότθτα. Τζτοιοι χϊροι / περιοχζσ μπορεί να είναι 

λατομεία, δανειοκάλαμοι, χϊροι απόκεςθσ, εγκαταςτάςεισ προκαταςκευισ τμθμάτων του ζργου κτλ.  

6.3. Ραροχι θλεκτριςμοφ, τθλεφϊνου και νεροφ  

(1) Ο Ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ, φροντίδα και δαπάνθ, κα εξαςφαλίςει τθν θλεκτροδότθςθ του εργο-

ταξίου του. Ο Ανάδοχοσ παράλλθλα κα φροντίςει να ζχει ςτο εργοτάξιό του τισ κατάλλθλεσ βοθκθτι-

κζσ εγκαταςτάςεισ, για προςωρινι παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ. Οι βοθκθτικζσ εγκαταςτάςεισ κα 

καλφπτουν τουλάχιςτον τον θλεκτροφωτιςμό αςφαλείασ, κακϊσ και τα τυχόν ςυςτιματα αςφάλειασ. 

(2) Σε περίπτωςθ που θ διατικζμενθ θλεκτρικι ιςχφσ του ΚτΕ επαρκεί, είναι δυνατι κατά τθν κρίςθ του 

ΚτΕ θ χοριγθςθ θλεκτρικισ ιςχφοσ από τον ΚτΕ ςτον Ανάδοχο μετά από ςχετικι αίτθςθ του. Για τον 

ςκοπό αυτό με δαπάνεσ του ο Ανάδοχοσ κα καταςκευάςει τισ ςχετικζσ εγκαταςτάςεισ ςφμφωνα με τισ 

υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ και κα τοποκετιςει μετρθτι τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ. Θ θλεκτροδότθςθ 

κα γίνει μετά από προςκόμιςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ εγκαταςτάτου και τθν ευκφνθ για τισ εγκαταςτά-

ςεισ κα φζρει ο Ανάδοχοσ. Ο Ανάδοχοσ κα χρεϊνεται για τθν παρεχόμενθ ιςχφ και ενζργεια  με βάςθ 

τουσ λογαριαςμοφσ ΔΕΘ προσ τον ΚτΕ.  

(3) Ανάλογα με το μζγεκοσ των φορτίων και τον ελάχιςτο αναγκαίο χρόνο ςυνεχοφσ παροχισ θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ, μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν ωσ βοθκθτικζσ εγκαταςτάςεισ εφεδρικά ςυςτιματα παραγω-

γισ (θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ, γεννιτριεσ) ι αποκικευςθσ και απόδοςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ (ςυς-

ςωρευτζσ, ςφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ - UPS). Τα υπόψθ ςυςτιματα μπορεί 

να είναι τφπου "STAND BY" εφόςον οι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ ζχουν δυνατότθτα λειτουργίασ για το 

χρονικό διάςτθμα ενεργοποίθςθσ του ςυςτιματοσ "STAND BY", αλλιϊσ κα πρζπει να εξαςφαλιςκοφν 

ςυςτιματα τφπου "ON LINE". 

(4) Ο Ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ, φροντίδα και δαπάνεσ κα εξαςφαλίςει από επιχειριςεισ παροχισ 

υπθρεςιϊν τθλεφωνίασ να γίνει ςφνδεςθ τουλάχιςτον δφο εξωτερικϊν γραμμϊν (μιασ ςτα εργοταξια-

κά του γραφεία και μιασ ςτα γραφεία Επίβλεψθσ) ι δφο κινθτϊν ςυςκευϊν, κακϊσ επίςθσ και παροχι 

πόςιμου νεροφ ι άλλθσ εγκατάςταςθσ παροχισ υπθρεςίασ κοινισ ωφζλειασ για τισ ανάγκεσ του ζρ-

γου. 

(5) Πλεσ οι δαπάνεσ που αφοροφν ςτισ υποχρεϊςεισ του παρόντοσ Άρκρου, δεν κα πλθρωκοφν  ιδιαιτζ-

ρωσ, και ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν οικονομικι του προςφορά. 

6.4. Σιμανςθ και αςφάλεια του εργοταξίου κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν   

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτισ εργοταξιακζσ κζςεισ και ςτισ κζςεισ που εκτελοφνται οι εργαςίεσ, να 

προβαίνει ςτθν τοποκζτθςθ των γενικά απαιτοφμενων, ανάλογα με τθ φφςθ των ζργων, ςθμάτων και 

πινακίδων αςφαλείασ, προειδοποιθτικϊν, ρυκμιςτικϊν, πλθροφοριακϊν και να επιμελείται τθσ ςυ-

ντιρθςθσ αυτϊν. Στισ επικίνδυνεσ για τθν κυκλοφορία κζςεισ κα τοποκετοφνται υποχρεωτικά περί-

φραξθ, ιδιαίτερθ ςιμανςθ, αυτόματα ςιματα που κα αναβοςβινουν (FLASH LIGHTS) και κατάλλθλεσ 

διατάξεισ αςφαλείασ, λαμβανομζνου υπόψθ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, όπωσ ιςχφει. 

(2) Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που οφείλεται ςτθ μθ λιψθ των απαραί-

τθτων μζτρων αςφαλείασ. 



   
 

6.5. Φφλαξθ του εργοταξίου 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να φυλάςςει τουσ εργοταξιακοφσ χϊρουσ από άτομα μθ ζχοντα εργαςία ι 

μθ διαπιςτευμζνα ι μθ δικαιοφμενα για οποιοδιποτε λόγο να ευρίςκονται ςτουσ χϊρουσ που εκτε-

λοφνται ζργα. Για το ςκοπό αυτό, κα χρθςιμοποιοφνται, όπου παρίςταται ανάγκθ, φφλακεσ υπάλλθ-

λοι του Αναδόχου γενικά ςε όλα τα εργοτάξια του ζργου κατά τθν θμζρα και τθ νφχτα. Τα ανωτζρω 

μζτρα κα λαμβάνονται με ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου. 

(2) Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να μεριμνιςει για τθ φφλαξθ υλικϊν, εργαλείων, μθχανθμάτων κτλ, τα 

οποία ανικουν ςε αυτόν, ι ςε τρίτουσ και βρίςκεται ςτον χϊρο του εργοταξίου και να λαμβάνει όλα 

τα ενδεικνυόμενα μζτρα αςφαλείασ κακϊσ επίςθσ να διακζτει και το κατάλλθλο για τον ςκοπό αυτό 

προςωπικό (φφλακεσ θμζρασ, νυκτοφφλακεσ κτλ.). 

(3) Σε περίπτωςθ απϊλειασ, φκοράσ, βλάβθσ, καταςτροφισ υλικοφ μθχανιματοσ κτλ., που ανικει ςε αυ-

τόν, ι ςε τρίτουσ, ο Ανάδοχοσ είναι απόλυτα υπεφκυνοσ για κάκε αποηθμίωςθ και αποκατάςταςι 

του, χωρίσ να δικαιοφται να προβάλλει οποιαδιποτε δικαιολογία για τθ ηθμιά, οφτε να προβάλλει α-

ξίωςθ για αποηθμίωςι του.  

ΑΘΟ 7.  ΑΔΑΝΗ ΥΛΙΚΑ, ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ, ΧΩΟΙ ΑΡΟΘΕΣΗΣ 

7.1. Γενικά 

(1) Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παρ.10 του Άρκρου 138 του Ν. 4412/16. 

(2) Οι πθγζσ λιψθσ υλικϊν πρζπει να είναι νομίμωσ λειτουργοφντα λατομεία ι κατάλλθλα υλικά από πε-

ρίςςεια άλλου καταςκευαςμζνου ζργου, για τα οποία πρζπει να υπάρχει άδεια από τθν Υπθρεςία. Για 

τον ςκοπό αυτό, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει τισ προτάςεισ του, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ δεςμεφςεισ τθσ 

Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων. Ο ΚτΕ δεν ζχει υποχρζωςθ να εξαςφαλίςει για τον Ανάδοχο 

χϊρουσ λιψθσ υλικϊν.  

(3) Ρριν χρθςιμοποιθκεί οποιαδιποτε πθγι υλικϊν, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίςει, με δαπάνεσ 

του, για τθν εξζταςθ του υλικοφ από εγκεκριμζνο εργαςτιριο προσ διαπίςτωςθ τθσ καταλλθλότθτάσ 

του. 

(4) Τα κατάλλθλα προϊόντα εκςκαφϊν μποροφν χρθςιμοποιοφνται για τισ ανάγκεσ του Ζργου, ςφμφωνα 

με τισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ και του ΚτΕ. Ο Ανάδοχοσ ςε κάκε περίπτωςθ υποχρεϊνεται για τθν διά-

κεςθ των απαραίτθτων χϊρων για τθν προςωρινι ι οριςτικι απόκεςθ των προϊόντων εκςκαφισ. Θ 

διάκεςθ των καταλλιλων προϊόντων εκςκαφϊν, κα διατίκεται μετά από τουσ απαιτοφμενουσ ελζγ-

χουσ καταλλθλότθτασ των υλικϊν αυτϊν και ςφμφωνα με τισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ για τθν κατα-

ςκευι του Ζργου, ενςωματοφμενα ςτισ διάφορεσ προβλεπόμενεσ εργαςίεσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ι 

και ςε μελλοντικζσ ςυμβάςεισ του ΚτΕ, πάντοτε ςφμφωνα με τισ εντολζσ αυτοφ. 

(5) Σε περίπτωςθ που τα υλικά από τισ πθγζσ που αναφζρονται ανωτζρω δεν επαρκοφν ι αποδεικνφο-

νται ακατάλλθλα, τότε ο Ανάδοχοσ κα φροντίςει να βρει νζεσ πθγζσ υλικϊν, που κα εγκρίνει θ Υπθρε-

ςία. 

7.2. Χϊροι Απόκεςθσ    

(1) Θ απόκεςθ των περιςςευμάτων κατάλλθλων προϊόντων ορυγμάτων, των τυχόν ακατάλλθλων προϊόντων 

ορυγμάτων για τθν καταςκευι επιχωμάτων και των άχρθςτων προϊόντων κάκε είδουσ, που κα χρθςιμο-



   
 

ποιθκοφν για τθν αποκατάςταςθ των χϊρων επζμβαςθσ, κα απομακρφνονται και κα διαςτρϊνονται με 

μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου ςε χϊρουσ, που κα εγκρίνει θ Υπθρεςία. 

(2) Θ διάκεςθ των πλεοναηόντων ι/και ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν και λοιπϊν κακαιροφμενων υλι-

κϊν κα γίνεται ςε επιτρεπόμενεσ κζςεισ Α.Ε.Κ.Κ. ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/2010), 

τθν οποία ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόηει . 

(3) Ο Ανάδοχοσ, χωρίσ καμία επί πλζον αποηθμίωςθ, υποχρεοφται, πζρα από τθ μεταφορά ςε οποιαδιποτε 

απόςταςθ και τθ διάςτρωςθ των προϊόντων ςτουσ χϊρουσ απόκεςθσ, να εξαςφαλίςει τθ ςτακεροποίθςθ 

τουσ με τα απαραίτθτα ζργα υποδομισ και με κατάλλθλθ ςυμπφκνωςθ, ϊςτε οι επιφάνειεσ που κα προ-

κφψουν να είναι βατζσ ςε οχιματα και αξιοποιιςιμεσ.  

ΑΘΟ 8.  ΕΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΡΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ  

8.1. Ρρόςλθψθ εργατικοφ δυναμικοφ και λοιποφ προςωπικοφ 

(1) Ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν εξεφρεςθ, πρόςλθψθ και κινθτοποίθςθ ςφμφωνα με τισ κεί-

μενεσ διατάξεισ όλου του προςωπικοφ που απαιτείται για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υπο-

χρεϊςεων, εργατοτεχνικοφ, επιςτθμονικοφ ι άλλου, θμεδαποφ ι αλλοδαποφ, κακϊσ και για τθν πα-

ροχι ςε αυτό των μζςων, εργαλείων κτλ. για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του.  Σχετικά ιςχφουν τα 

οριηόμενα ςτισ παρ.5 και παρ.8 του Άρκρου 138 του Ν. 4412/16. 

(2) Ο Ανάδοχοσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει ελλθνικό ι αλλοδαπό προςωπικό, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία. Το αλλοδαπό προςωπικό του Αναδόχου πρζπει να εφοδιαςτεί με ςχετικι άδεια παραμο-

νισ και εργαςίασ ςτθν Ελλάδα, με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του Αναδόχου και ςφμφωνα με τθν 

εκάςτοτε ιςχφουςα εργατικι και λοιπι νομοκεςία. 

8.2. Εργατικι νομοκεςία 

Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παρ. 7 του Άρκρου 138 Ν. 4412/16.   

8.3. Ωράριο εργαςίασ – υπερωριακι, νυχτερινι εργαςία – αργίεσ και εορτζσ 

(1) Το ωράριο εργαςίασ κα είναι αυτό που εκάςτοτε ορίηεται από τισ διατάξεισ του Υπουργείου Εργαςίασ 

και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ για τισ εκτελοφμενεσ κατά περίπτωςθ εργαςίεσ. 

(2) Ενϊ κατ’ αρχι κα πρζπει να αποφεφγεται, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ και προκειμζνου να αντιμετωπι-

ςτοφν ζκτακτα περιςτατικά που ςχετίηονται με τθν προςταςία ηωισ ι περιουςίασ ι αςφάλειασ των 

ζργων ι για να καταςτεί δυνατι θ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ, επιτρζπεται θ εκτζλεςθ υπερωρι-

ακισ ι νυκτερινισ εργαςίασ και εργαςίασ κατά τισ αργίεσ και εορτζσ ςφμφωνα με όςα ςχετικά ορίηο-

νται από τθν Ελλθνικι νομοκεςία. Σε περίπτωςθ εκτζλεςθσ τζτοιασ εργαςίασ, ο Ανάδοχοσ δεν δικαι-

οφται να ηθτιςει πρόςκετθ αποηθμίωςθ. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω εργαςίασ, ο Ανάδοχοσ υπο-

χρεοφται να εξαςφαλίηει τισ ςχετικζσ άδειεσ  και να τθρεί όλουσ τουσ Νόμουσ και κανονιςμοφσ, που 

αφοροφν τζτοια εργαςία. Εφόςον κακίςταται αναγκαία θ υπερωριακι ι νυκτερινι εργαςία ι θ εκτζ-

λεςθ εργαςίασ κατά τισ αργίεσ και εορτζσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθν εκτελεί χωρίσ αντίρρθςθ, 

αναλαμβάνοντασ και όλεσ τισ δαπάνεσ. Σε οποιαδιποτε περίπτωςθ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ ο Α-

νάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει ζγκαιρα τθν Υπθρεςία. 

(3) Ειδικά για τθν υπερωριακι εργαςία θ Υπθρεςία κα ςυνθγοριςει, εφόςον κρίνεται απαραίτθτθ και 

δεν υπάρχει άλλθ δυνατότθτα για εξαςφάλιςθ περιςςοτζρου προςωπικοφ, αλλά δεν μπορεί να εγγυ-

θκεί τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςχετικισ ζγκριςθσ από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ. 



   
 

(4) Αν ο Ανάδοχοσ δεν μπορζςει να εξαςφαλίςει ζγκριςθ για υπερωριακι εργαςία, αυτό δεν κα αποτελζ-

ςει δικαιολογία για παράταςθ των προκεςμιϊν εκτζλεςθσ του ζργου. 

(5) Κατά τθν εκτζλεςθ νυκτερινισ εργαςίασ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει με δαπάνθ του πρόςκε-

το και ικανοποιθτικό φωτιςμό για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ του, του κοινοφ και εν γζνει κάκε 

φφςθσ κυκλοφορίασ, κακϊσ και κατάλλθλα μζςα, που να επιτρζπουν τθν καλι τοποκζτθςθ και επι-

κεϊρθςθ υλικϊν και τθν από κάκε άποψθ ορκι εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

(6) Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του τθν ιςχφουςα νομοκεςία για θχορφπανςθ και ϊρεσ κοινισ 

θςυχίασ ςτθν περιοχι, για τον προγραμματιςμό εκτζλεςθσ του ζργου κακϊσ και τυχόν πρόςκετεσ α-

παιτιςεισ του Εργοδότθ. 

8.4. Υποδομζσ εργατικοφ δυναμικοφ και λοιποφ προςωπικοφ 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο προςωπικό του όλεσ τισ διευκολφνςεισ ςε υποδομζσ που 

ςχετίηονται με τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων και τθν άςκθςθ των κακθκόντων 

του προςωπικοφ του.  

(2) Οι ανωτζρω διευκολφνςεισ παρζχονται με ευκφνθ, φροντίδα και δαπάνθ του Αναδόχου. 

8.5. Ρροςωπικό Αναδόχου 

(1) Στθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν παρ. 10.2.2. τθσ παροφςασ ΣΥ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να υποβάλει 

οριςτικό οργανόγραμμα εργοταξιακοφ προςωπικοφ που κα τεκεί υπόψθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςί-

ασ για ζλεγχο και αποδοχι ωσ προσ τθν ελάχιςτθ κάλυψθ των υπεφκυνων κζςεων του εργοταξίου. 

(2) Ειδικότερα ο Ανάδοχοσ εκτόσ από το διοριςμό του Ρροϊςτάμενου / Διευκυντι του εργοταξιακοφ γρα-

φείου και του αναπλθρωτι του (παρ. 4.3. τθσ παροφςασ ΣΥ), υποχρεοφται να ςτελεχϊςει μόνιμα τισ 

εργοταξιακζσ του λειτουργίεσ με ειδικευμζνο και ζμπειρο προςωπικό, αναγκαίο επί τόπου του ζργου 

για τθν επαρκι κακοδιγθςθ, παρακολοφκθςθ και εκτζλεςθ του ζργου. Στο ανωτζρω προςωπικό, από 

το οποίο κα πρζπει να καλφπτονται και οι αρμοδιότθτεσ υπεφκυνου χρονικοφ προγραμματιςμοφ και 

ελζγχου τθσ προόδου του ζργου, υπεφκυνου ποιότθτασ ζργου και υπεφκυνου υγιεινισ και αςφάλει-

ασ, κα περιλαμβάνεται απαραίτθτα, κατ' ελάχιςτον ζνασ Μθχανικόσ Α.Ε.Ι. με  εμπειρία ςτθ καταςκευι 

παρομοίων ζργων. Ο Μθχανικόσ αυτόσ μπορεί να είναι ο Ρροϊςτάμενοσ/ Διευκυντισ τθσ παρ. 4.3. τθσ 

παροφςασ ΣΥ 

(3) Πλα τα ςτελζχθ, τα οποία κα απαςχολθκοφν ςτο Ζργο κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου, κα ςυμπεριλθφ-

κοφν επωνφμωσ ςτο «Οργανόγραμμα Εργοταξίου» (παρ. 4, Άρκρου 145, Ν. 4412/16) του Αναδόχου. 

Το οργανόγραμμα κα ςυνοδεφεται από τα Βιογραφικά Σθμειϊματα και από τα Ριςτοποιθτικά Εμπει-

ρίασ των προαναφερόμενων ςτελεχϊν. 

(4) Ο Ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθ λιψθ των απαραίτθτων μζτρων ϊςτε να προλθφ-

κεί οποιαδιποτε αταςκαλία, παρανομία, βίαιθ διατάραξθ τάξθσ ι κατά οποιοδιποτε τρόπο ανάρμο-

ςτθ ςυμπεριφορά εκ μζρουσ του προςωπικοφ του και για τθ διατιρθςθ ομαλϊν ςυνκθκϊν και τθν 

προςταςία προςϊπων και περιουςιϊν ςτουσ εργοταξιακοφσ χϊρουσ ι γφρω από αυτοφσ. 

(5) Θ Υπθρεςία δφναται κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ να ηθτιςει τθν απομάκρυνςθ μζλουσ ι μελϊν του 

προςωπικοφ του Αναδόχου από το ζργο, οπότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τουσ απομακρφνει και να 

τουσ αντικαταςτιςει με άλλουσ, των οποίων ο διοριςμόσ κα υπόκειται ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

παραγράφου.  Επίςθσ, θ Υπθρεςία μπορεί να διατάςςει τθ ςτελζχωςθ του εργοταξίου με πρόςκετο 

προςωπικό, όποτε, κατά τθν κρίςθ τθσ, γίνεται απαραίτθτο. 



   
 

(6) θτά κακορίηεται ότι ο διοριςμόσ των υπόψθ προςϊπων του Αναδόχου ςε καμία περίπτωςθ δεν α-

παλλάςςει τον τελευταίο από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του, ο δε Ανάδοχοσ παραμζνει πάντοτε 

αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ απζναντι ςτθν Υπθρεςία. 

8.6. Απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο 

Το παρόν άρκρο εντάςςεται ςτθν παροφςα ΣΥ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Εγκφκλιο 27/15-10-2012 

«Ζνταξθ ςτα ςυμβατικά τεφχθ (ΕΣΥ) των δθμοπρατοφμενων ζργων, άρκρου ςχετικοφ με τα απαιτοφμενα 

μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο » (Αρ. Πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./369/ ΥΠΟΜΕΔΙ), ωσ ιςχφει με το Ν. 

4412/16. 

1. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των διατά-

ξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο προςωπικό του φορζα του 

ζργου, ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι ατυχθμάτων ι 

επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου: ΡΔ 305/96 (αρ. 7-9), N.4412/16 (αρ. 

138 παρ. 7), Ν. 3850/10 (αρ. 42). 

2. Στο πλαίςιο τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 

α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ.) και να 

λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7).  

β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ 

(ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ : ΔΙΡΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΡΡ/85/14-5-

01 και ΔΙΡΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροπο-

ποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ 

του ζργου : Ν.4414/16 (αρ. 138 παρ. 7).   

γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων, να 

τουσ ενθμερϊνει / εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων αυτϊν κατά τθν εργαςία, να 

ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ : ΡΔ 

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

Για τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ. γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ γνϊςθ από 

αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα 

και τον τρόπο εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τμιμα ι 

όλο το ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ εταιρεία). 

3. Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ παρ. 2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα : 

3.1 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ ( ΣΑΥ ) - Φάκελοσ Αςφάλειασ Υγείασ 

(ΦΑΥ) και ςυγκεκριμζνα : 

α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν εκ των προ-

τζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια εργαςιϊν που κα υπερβαί-

νει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα αςχολοφνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 εργαηόμενοι 

ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςίασ κα υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια : ΡΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). 

Θ γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΙΙ του άρκρου 12 του ΡΔ 305/96. 

β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΣΑΥ - ΦΑΥ τα οποία αποτελοφν τμιμα τθσ τεχνικισ 

μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και τθν ΥΑ ΔΕ-



   
 

ΕΡΡ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4414/16 (αρ. 138 παρ. 7 και αρ. 170 

παρ. 7). 

γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ τθσ μελζτθσ (τυχόν παραλιψεισ που 

κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία), ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία που κα 

εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι του δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ (μζκοδοσ 

καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ, κ.λπ.). 

δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα προκφψουν λόγω 

τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα προβλεπόμενα από τθν ι-

ςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 

(παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4414/16 (αρ. 138 παρ. 7 και αρ. 170 παρ. 7).   

ε. Να τθριςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ 

ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. 

ςτ. Συμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και ςτο Φάκελο Αςφάλειασ Υγείασ 

(ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ και για τα άλ-

λα εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου. 

Αντίςτοιχα ο ΦΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ μελλοντικά α-

ςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου. 

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφζρεται ςτο ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και ςτισ ΥΑ: ΔΙ-

ΡΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ οι οποίεσ ενςωματϊκθκαν 

ςτο Ν.4414/16 (αρ. 138 και αρ. 170).   

2. Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΣΑΥ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν: 

α. Απαιτείται Συντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν περιςςότερα του ενόσ ςυ-

νεργεία ςτθν καταςκευι. 

β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ: Ρ.Δ.305/96 (αρκ.12 παράρ-

τθμα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 

δ. Για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του ζχοντοσ νόμιμο 

δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του ζργου από τθν αρ-

μόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ.1 εδάφιο αϋ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-

11-2011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ. Γραμματζα του Σ.ΕΡ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι κάκε Δθ-

μόςιου Ζργου : ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4412/16 (αρ. 170 

και 172).   

4. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και το ςυνο-

δεφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) 

του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

5. Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΥ περιλαμβάνονται ςτθν ΕΓΚΥ-

ΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 



   
 

3.2 Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ - τιρθςθ ςτοιχείων αςφάλειασ και 

υγείασ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 

α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50 εργαηόμε-

νουσ ςφμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο 50 και άνω 

εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 ζωσ 25). 

γ. Τα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα εκτόσ τθσ 

επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ ι να ςυνδυ-

αςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ. 

Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ από τον ανάδοχο και αντίγρα-

φό τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα από αντίςτοιχθ δι-

λωςθ αποδοχισ : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των : τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, 

εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων : 

1. Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφάλειασ και ιατρό εργαςίασ, των υφιςταμζνων 

κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που αφοροφν 

ομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκενται ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν τισ υποδείξεισ 

τουσ ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν. Το βιβλίο υποδείξεων 

τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και κεωρείται από τθν αρμόδια επικεϊρθςθ 

εργαςίασ. 

Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ εργαςίασ (Ν 

3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν Επιτροπι Υ-

γείασ και Αςφάλειασ (Ε.Υ.Α.Ε) ι ςτον εκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ ςφςταςθ και οι αρμοδιό-

τθτεσ προβλζπονται από τα άρκρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο. 

3. Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ και να το κζτει 

ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιων ατυχθμάτων, καταχωροφνται ςτο 

βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ.  

Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ αςτυνομικζσ 

αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο υπάγεται ο εργαηόμενοσ 

όλα τα εργατικά ατυχιματα εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ τραυματιςμοφ ι κανάτου, 

να τθρεί αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να χρθςιμεφςουν για εξακρίβωςθ των αιτίων του ατυ-

χιματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα εργαςίασ 

μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 



   
 

5. Ιατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

3.3 Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), όταν απαιτείται 

εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςτο 

εργοτάξιο ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με τθν Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουρ-

γείου Εργαςίασ. 

Το ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω Υ.Α, από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Τμιματα ι Γραφεία Ε-

πικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ του αναδόχου και τθσ 

Δ/νουςασ Υπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των τακτικϊν ελζγχων ι δοκιμϊν για ό,τι 

αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθτισ 

εργαςίασ, κλπ : ΡΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. 

ΔΕΕΡΡ/208 /12-9-2003. 

3.4 Συςχετιςμόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ (ΗΜΑ) 

Για τθν πιςτι εφαρμογι του Σ ΑΥ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με το ΘΜΑ. Στα 

πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο ΘΜΑ κάκε ανακεϊρθςθ και εμπλουτιςμόσ του ΣΑΥ 

και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιςτϊςεων 

ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ. 

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

4.1 Ρροετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των 

εργαςιϊν, τα παρακάτω μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : 

α. Τθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με ιδιαίτερθ 

προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων : ΡΔ 105/95, ΡΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV 

μζροσ Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου θλεκτρικϊν ε-

γκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν ζξω από το εργοτάξιο, 

ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηόμενουσ από τον κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ : ΡΔ 1073/81 (αρ.75-

79), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β, τμιμα II, παρ.2). 

γ. Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι αερίων κλπ) 

και τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τ ουσ κινδφνουσ των εγκαταςτάςεων αυτϊν : 

ΡΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.6). 

δ. Τθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ: κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ - διάςωςθσ 

και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, πρόλθψθ - αντιμετϊπιςθ 

πυρκαγιϊν & επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ πυροςβεςτιρων, κλπ.: ΡΔ 1073/81 (αρ. 92-

96), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ (φπαρξθ χϊ-

ρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ) : ΡΔ 1073/81 (αρ.109,110), 

Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μζροσ Α, παρ.13, 14). 



   
 

ςτ. Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) ςτουσ εργαηόμενουσ ό-

πωσ : προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ, γυα-

λιά, κλπ, εφόςον τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων ςχετικά με τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ τουσ 

προςτατεφει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ δϊςει ςαφείσ οδθγίεσ για τθ χριςθ του: Ρ.Δ. 1073/81(αρ.102-

108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. 

οικ.Β.5261/190/97, Ρ.Δ. 396/94, Ρ.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

4.2 Εργοταξιακι ςιμανςθ – ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ - εκφόρτωςθ – εναπόκε-

ςθ υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κλπ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 

α. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν και 

των οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με : 

- Τθν Υ.Α αρικ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΡΥΜΕΔΙ: «Οδθγίεσ Σιμανςθσ Εκτελοφμενων 

Ζργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεφχοσ 7) 

- Τθ ΚΥΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΡΕΚΑ και τ.ΥΡΥΜΕΔΙ «Υποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν 

αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν 

που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν» 

- Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και τθν 

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

β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ οδοφσ, κατάλθ-

ψθσ τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και θ τροπ. αυτοφ: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να τθρεί τισ απαιτι-

ςεισ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, των κινθτϊν προ-

βολζων, των καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ εργοταξίου, κλπ : ΡΔ 1073/81 (αρ.75-

84), ΡΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμζροσ Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, απο-

κικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων: ΡΔ 216/78, ΡΔ 1073/81 (αρ.85-

91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΡΔ 305/96 *αρ. 8 (γ, ε, ςτ, η) και αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Α παρ.11 και μζροσ 

Β τμιμα ΙΙ παρ.4+, Ν.2696/99 (αρ.32) και θ τροπ. αυτοφ : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν: 

α) κραδαςμοφσ: ΡΔ 176/05, β) κόρυβο : ΡΔ 85/91, ΡΔ 149/06, γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ 

ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων: ΡΔ 397/94, δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολο-

γικοφσ παράγοντεσ: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΡΔ 82/10. 

4.3 Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν. 

Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΡΔ 304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων (χωματουργι-

κϊν και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των εγκαταςτάςεων, των μθ-

χανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με μθχανιςμό ανόδου και κακόδου, κυλιό-

μενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ ) : ΡΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΡΔ 31/90, 

ΡΔ 499/91, ΡΔ 395/94 και οι τροπ. αυτοφ: ΡΔ 89/99, ΡΔ 304/00 και ΡΔ 155/04, ΡΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΡΔ 

305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΡΔ 57/10, 

Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 



   
 

β. Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μζροσ Β’, τμιμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) 

και το ΡΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία : 

1. Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ 

2. Άδεια κυκλοφορίασ 

3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ. 

4. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 

5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Βϋ, τμιμα ΙΙ, παρ. 

8.1.γ και 8.2) και το ΡΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σθμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ μθχανιματοσ ςυνο-

δεφει τον χειριςτι. 

6. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ - εγκατάςταςθ, καλι 

λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα αποτελζςματα των ελζγχων 

ςφμφωνα με το ΡΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και αντίςτοιχο βι-

βλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

5.Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο, τα 

οποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζργου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα απαιτοφμενα 

μζτρα αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζρ-

γου. 

Τα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα : 

5.1 Κατεδαφίςεισ : 

Ν 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, 

ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/ 1183/96, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα II, 

παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ ΡΔ 2/06, 

ΡΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

5.2 Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ : 

Ν. 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-αςφάλεια και αντοχι κτι-

ρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ: ΡΔ 2/06, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β 

τμιμα ΙΙ παρ. 10 ). 

5.3 Ικριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ – ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, Εργαςίεσ ςε ςτζ-

γεσ. 

ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΡΔ 155/04, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μζροσ Α παρ.1, 10 και μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.4-

6,14 ). 

5.4 Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ 



   
 

ΡΔ 95/78, ΡΔ 1073/81 (αρ.96, 99, 104, 105 ), ΡΔ 70/90 (αρ.15), ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Ρυρο-

ςβεςτικι Διάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

5.5 Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαμενζσ, κλπ.) 

ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΡΔ 305/96 

(αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 12). 

5.6 Ρροετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων (δεν ζχει εφαρμογι ςτο ςυγκε-

κριμζνο ζργο). 

(Σιραγγεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, αρδευτικζσ ςιραγγεσ, υπόγειοι ςτακμοί παραγωγισ ενζργειασ και ερ-

γαςίεσ που εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμζνα τμιματα των οικοδομικϊν ι άλλθσ φφςθσ ζργων και ςε 

ςτάκμθ χαμθλότερθ των 6.00 μ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ.) 

Ν.495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 

ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ : ΡΔ 2/06, ΡΔ 305/96 

(αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.10). 

5.7 Καταδυτικζσ εργαςίεσ ςε Λιμενικά ζργα (δεν ζχει εφαρμογι ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο) 

(Υποκαλάςςιεσ εκςκαφζσ, διαμόρφωςθ πυκμζνα καλάςςθσ, καταςκευι προβλιτασ κλπ με χριςθ πλωτϊν 

ναυπθγθμάτων και καταδυτικοφ ςυνεργείου)  

ΡΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΡΔ 

305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

6. Κατάλογοσ με τα νομοκετιματα και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνουν τα απαιτοφμενα 

μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο. 

A. ΝΟΜΟΙ  

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 

Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 

Ν. 4412/16  ΦΕΚ 147/Α/16  

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 

  

Β. ΡΟΕΔΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Ρ. Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 

Ρ. Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 

Ρ. Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 

Ρ. Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 

Ρ. Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 

Ρ. Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 

Ρ. Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 

Ρ. Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 



   
 

Ρ. Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 

Ρ. Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 

Ρ. Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ρ. Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ρ. Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

Ρ. Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

Ρ. Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

Ρ. Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

Ρ. Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Ρ. Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Ρ. Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

Ρ. Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

Ρ. Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Ρ. Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Ρ. Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Ρ. Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Ρ. Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

  

Γ. ΥΡΟΥΓΙΚΕΣ ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ 

ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 

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. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 

ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11 

ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01 

ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01 

ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03 

ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11 

ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09 



   
 

Ρυροςβεςτικι διάταξθ 7, 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 
ΦΕΚ 155/Β/96 

  

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 
Α.ΡΩΤ.ΔΕΕΡ 

Ρ/208/12-9-03 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 
Α.ΡΩΤ.ΔΙΡΑΔ/ 

οικ/215/31-3-08 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΡ.Ε 
Α.Ρ. 10201/12 

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΗ 

ΑΘΟ 9.  ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΑΣΙΑ 

9.1. Τρόποσ εκτζλεςθσ 

(1) Ο Ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου μόνοσ υπεφκυνοσ με δικι του δαπάνθ για τθν επιλογι και παροχι 

των απαραίτθτων εργατικϊν, υλικϊν και μθχανθμάτων, τθ μεταφορά τουσ από τισ πθγζσ προμικειάσ 

τουσ, κακϊσ και για τθ χρθςιμοποίθςθ τουσ και τθν εν γζνει εκτζλεςθ των ζργων κατά τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ, των οικείων Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, κακϊσ και των λοιπϊν εγκεκριμζνων ςυμβατικϊν 

τευχϊν. 

(2) Ο Ανάδοχοσ πρζπει να εκτελζςει τα διάφορα ζργα ςφμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά ςχζδια 

τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ του ζργου , και των υπολοίπων ςτοιχείων που πικανόν να προκφψουν , με-

τά και τυχόν δικζσ του επιςθμάνςεισ και τισ οποίεσ ςε κάκε περίπτωςθ κα ζχει  εγκρίνει θ Υπθρεςία.  

(3) Σε περίπτωςθ που, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι του, 

οι εργαςίεσ ι τμιμα τουσ ι τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται ι που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτζλε-

ςθ των εργαςιϊν είναι, κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, ελαττωματικά, ατελι ι ακατάλλθλα ι δεν πλθ-

ροφν τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν και γενικά δεν ςυμφωνοφν με εκείνα που ορίηονται ςτθ ςφμ-

βαςθ, ι ςε περίπτωςθ που οποιαδιποτε εργαςία παρουςιάηει ελαττϊματα τα οποία δεν αποκακί-

ςτανται από τον Ανάδοχο τότε εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ τθσ παρ.2 και τθσ παρ.3 του Άρ-

κρου 159 του Ν. 4412/16. 

(4) Ο Εργοδότθσ ζχει το δικαίωμα να διενεργεί, ανά πάςα ςτιγμι, δειγματολθψία και ζλεγχο ποιότθτασ, 

διαςτάςεων κτλ., τόςο των κάκε φφςθσ υλικϊν και εξοπλιςμοφ, όςο και των εργαςιϊν, ςφμφωνα με 

τα κακοριηόμενα ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. Οι παραπάνω ζλεγχοι και δοκιμζσ δεν απαλλάςςουν 

τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ ςαν μοναδικοφ και εξ ολοκλιρου υπεφκυνου για τθν ποιότθτα και το 

δόκιμο των κάκε φφςθσ υλικϊν, ειδϊν, εξοπλιςμοφ και εργαςιϊν. 

(5) Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ, να επικαλεςτεί τθν παρουςία εκπρόςωπων τθσ Υπθ-

ρεςίασ ςτον τόπο του ζργου, για να απαλλαχκεί από τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του, εκεί όπου δια-

πιςτϊκθκαν, μεταγενζςτερα, ελαττωματικζσ εργαςίασ, παραλείψεισ ι ατζλειεσ, εκτόσ αν αυτζσ οφεί-

λονται ςε γραπτζσ εντολζσ ι οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ. 

(6) Ο Ανάδοχοσ κα ζχει όλθ τθν ευκφνθ για κάκε κακυςτζρθςθ ςτθν πρόοδο ι αποπεράτωςθ του ζργου 

από τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, εκτόσ αν τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν 

αποβοφν υπζρ του Αναδόχου ι αν αποδειχκεί ότι τα ζργα δεν είναι κακότεχνα. 



   
 

9.2. Τοπογραφικά ςτοιχεία και ζλεγχοι – χαράξεισ – τοπογραφικά διαγράμματα  

(1) Ο Ανάδοχοσ κα πραγματοποιιςει πλιρθ τοπογραφικι αποτφπωςθ του χϊρων, ςτουσ οποίουσ κα α-

ναπτυχκοφν τα ζργα, κακϊσ επίςθσ και των υπαρχουςϊν εγκαταςτάςεων και υπόγειων ι υπζργειων 

δικτφων. 

(2) Ο Ανάδοχοσ κα προβεί αρχικϊσ ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ Τοπογραφικζσ αποτυπϊςεισ  για τθν Ραρα-

λαβι Φυςικοφ Εδάφουσ από τθν αρμόδια Επιτροπι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα  ςτθν παρ. 1 του Άρ-

κρου 151 του Ν. 4412/16. 

(3) Ο Ανάδοχοσ, κα εγκαταςτιςει ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα μόνιμων υψομετρικϊν αφετθριϊν (REPERES) 

ςτα διάφορα τμιματα του ζργου, όπωσ απαιτείται ι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που κα του δοκοφν 

(Άρκρο 114, ΡΔ.696/74 ωσ ιςχφει). Οι ανωτζρω αφετθρίεσ κα τοποκετθκοφν με κλειςτι όδευςθ, κα 

οριοκετθκοφν και κα προςτατευκοφν από κάκε πικανι φκορά και κα είναι εκτόσ εφρουσ κατάλθψθσ 

των καταςκευϊν, ϊςτε να μθ κίγονται και να είναι προςβάςιμεσ ανεξάρτθτα των εκτελοφμενων ερ-

γαςιϊν.  

(4) Θ τοπογραφικι αποτφπωςθ, θ τοποκζτθςθ, οριοκζτθςθ, προςταςία και εξαςφάλιςθ των υψομετρι-

κϊν αφετθριϊν, ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν οικονομικι προςφορά του Αναδόχου. 

(5) Στισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου περιλαμβάνεται και ο κατάλλθλοσ τοπογραφικόσ εξοπλιςμόσ, που κα 

βρίςκεται επιτόπου του ζργου και με τον οποίο κα γίνονται όλοι οι τοπογραφικοί ζλεγχοι κατά τθν 

διάρκεια τθσ καταςκευισ.  

(6) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντάξει τοπογραφικά διαγράμματα, ςε όςεσ κζςεισ είναι αναγκαία και 

δεν υπάρχουν, ςτθν κατάλλθλθ και αποδεκτι από τθν Υπθρεςία ακρίβεια και κλίμακα, για όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ που τζτοια διαγράμματα κα απαιτθκοφν, όπωσ π.χ., για δανειοκαλάμουσ, λατομεία, χϊ-

ρουσ απόκεςθσ, προςωρινά ζργα, χϊρουσ εργοταξίων, τεχνικά ζργα κτλ. Τα διαγράμματα αυτά κα 

ςυνδζονται με το Τριγωνομετρικό Δίκτυο τθσ Γεωγραφικισ Υπθρεςίασ Στρατοφ. 

(7) Για όλεσ τισ τοπογραφικζσ εργαςίεσ οι προδιαγραφζσ που ιςχφουν είναι εκείνεσ του ΡΔ.696/74, όπωσ 

ιςχφει με τισ τροποποιιςεισ που επζφεραν μεταγενζςτερεσ διατάξεισ, και των ςυναφϊν εγκυκλίων 

του τ. ΥΡΕΧΩΔΕ. 

9.3. Εξοπλιςμόσ Αναδόχου 

(1) Ο Ανάδοχοσ με ευκφνθ και δαπάνθ του, υποχρεοφται να προμθκεφςει και να μεταφζρει επί τόπου 

του ζργου όλα τα μθχανιματα, εργαλεία και λοιπό απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν ζντεχνθ και εμπρό-

κεςμθ εκτζλεςθ του ζργου. Υποχρεοφται να διακζτει επαρκι μεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα μθχα-

νικά μζςα, εργαλεία και ςυςκευζσ για τθν εγκατάςταςθ, τον ζλεγχο, τον εντοπιςμό τυχόν βλαβϊν και 

τθν αποκατάςταςι τουσ μετά τον ζλεγχο, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ που απορ-

ρζουν από τθ ςφμβαςθ.  

(2) Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, δεν κρικοφν κατάλλθλα ι επαρκι τα 

μθχανικά και λοιπά μζςα που ειςκομίςκθκαν ςτο ζργο για τθν εμπρόκεςμθ και ζντεχνθ περάτωςθ 

των εργαςιϊν, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, μζςα ςε 15μερθ προκεςμία από τθ λιψθ ςχετικισ γρα-

πτισ εντολισ τθσ Υπθρεςίασ, να αντικαταςτιςει ι ενιςχφςει τον επί τόπου υπάρχοντα  εξοπλιςμό του, 

ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ.   



   
 

(3) Σε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν πρόοδο του ζργου, ςφμφωνα με το εγκεκρι-

μζνο από τθν Υπθρεςία χρονοδιάγραμμα καταςκευισ ζςτω και αν θ Υπθρεςία  ζκανε ι όχι χριςθ του 

παρόντοσ Άρκρου. 

(4) Ειδικότερα για τον κφριο και εξειδικευμζνο μθχανικό εξοπλιςμό καταςκευισ του ζργου, ορίηεται ότι 

αυτόσ κα πρζπει να γίνει αποδεκτόσ από τθν Υπθρεςία πριν από τθν προςκόμιςι του ςτο ζργο για ζ-

ναρξθ τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν καταςκευισ. Για τον ανωτζρω λόγο ο Ανάδοχοσ κα πρζπει  να κοι-

νοποιεί προθγοφμενα ςτθν Υπθρεςία τουσ τφπουσ των μθχανθμάτων & εξοπλιςμοφ με τα αναγκαία 

τεχνικά χαρακτθριςτικά καταςκευισ και απόδοςθσ, που κα είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ζρ-

γου. 

(5) Επίςθσ, με ευκφνθ και δαπάνθ του, ο Ανάδοχοσ οφείλει να εγκαταςτιςει και να εξοπλίςει πλιρωσ 

όλεσ τισ προβλεπόμενεσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ, όπωσ αυτζσ απαιτοφνται για τθν εκπλιρωςθ 

των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ι / και ορίηονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. 

(6) Πλεσ οι ανωτζρω εργαςίεσ και εγκαταςτάςεισ δεν κα πλθρωκοφν ιδιαιτζρωσ επειδι θ δαπάνθ τουσ 

περιλαμβάνεται ανοιγμζνθ ςτισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του Αναδόχου. 

9.4. Υλικά, μθχανιματα και εργαλεία   

9.4.1. Γενικά  

(1) Ο Ανάδοχοσ φζρει ακζραιθ τθν ευκφνθ για τθν άριςτθ ποιότθτα και τθ ςυμφωνία με τισ προδιαγρα-

φζσ των κάκε φφςθσ υλικϊν κτλ., που ενςωματϊνονται ςτα διάφορα ζργα και εξυπακοφεται, ότι με 

τθν προςφορά του ανζλαβε τθν υποχρζωςθ και τθν ευκφνθ να εκτελζςει ζντεχνα τα ζργα με δόκιμα 

υλικά. 

(2) Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκεφςει με δικι του δαπάνθ όλα τα εργαλεία και μθχανιματα, που είναι 

αναγκαία για τθν καταςκευι των ζργων, τθν μεταφορά κάκε είδουσ υλικοφ από τα λατομεία και τισ 

λοιπζσ πθγζσ, τθν εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ του εξοπλιςμοφ και γενικά για τθν εκτζλεςθ όλων των 

εργαςιϊν, που αποτελοφν αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ. Οφείλει επίςθσ ο Ανάδοχοσ να επι-

ςκευάηει, να ςυντθρεί και να αςφαλίηει με δικζσ του δαπάνεσ τα μθχανιματα και τα εργαλεία από 

κάκε κίνδυνο. 

(3) Ο Ανάδοχοσ πρζπει να χρθςιμοποιιςει για τθν καταςκευι του ζργου υλικά και ζτοιμα ι θμικατεργα-

ςμζνα προϊόντα που προδιαγράφονται, ςυνοδευόμενα, όπου απαιτείται από τα ςυμβατικά τεφχθ, 

από κατάλλθλα πιςτοποιθτικά ποιοτικισ ςυμμόρφωςθσ, ςφμφωνα με το ΡΡΕ. Απαγορεφεται θ χρθςι-

μοποίθςθ υλικϊν απροςδιόριςτθσ ποιότθτασ ι άγνωςτθσ προζλευςθσ ι θ ενςωμάτωςθ ςτο ζργο υλι-

κϊν που δεν ζχουν προθγουμζνωσ τφχει τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ. 

(4) Πλα τα προςκομιηόμενα από τον Ανάδοχο είδθ και υλικά για ενςωμάτωςθ ςτα ζργα κα είναι και-

νοφργια, χωρίσ ελαττϊματα και κα πλθροφν τουσ αντίςτοιχουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που κακορίηουν 

τον τφπο, κατθγορία και λοιπά χαρακτθριςτικά των ειδϊν και υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν. 

(5) Για τθν οποιαδιποτε πλθρωμι υλικοφ, μθχανιματοσ ι ςυςκευισ αυτι κα πρζπει να προςκομιςκεί 

ςτο εργοτάξιο του ζργου ι ςε αποκικθ φφλαξθσ ςτθν περιοχι. 

9.4.2. Υποβολι τεχνικϊν ςτοιχείων και δειγμάτων υλικϊν 

(1) Ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθ παράγραφο 9.8.3 - Ζλεγχοσ υλικών και εξοπλιςμοφ, τθσ παροφςασ ΣΥ.  

(2) Οι υποβολζσ ςτοιχείων ςτθν Υπθρεςία για ζγκριςθ, πρζπει να γίνονται ζγκαιρα πριν από τθν παραγ-

γελία, κατά τρόπον ϊςτε θ Υπθρεςία, αφοφ εκτελζςει τισ οποιεςδιποτε κατϋ αυτιν αναγκαίουσ ελζγ-



   
 

χουσ και διερευνιςει κατάλλθλα το κζμα, να ζχει ςτθ διάκεςι τθσ επαρκι χρόνο για να διατυπϊςει 

διαφωνία, αποδοχι, ι οποιαδιποτε παρατιρθςθ και να απομζνει επίςθσ επαρκισ χρόνοσ ςτον Ανά-

δοχο για να αναπροςαρμόςει, ςφμφωνα με τισ απόψεισ τθσ Υπθρεςίασ τθν παραγγελία του.  

(3) Σφμφωνα με τα ανωτζρω, ςτο χρονοδιάγραμμα του ζργου κα εξαςφαλίηονται τα κατάλλθλα χρονικά 

περικϊρια πριν από τισ παραγγελίεσ των εν λόγω μθχανθμάτων, υλικϊν, ςυςκευϊν και ζτοιμων προ-

ϊόντων και κα γίνεται ζγκαιρθ πρόβλεψθ παραγγελιϊν, ϊςτε να μθ δθμιουργοφνται κακυςτεριςεισ 

ςτθν εκτζλεςθ των ζργων. 

(4) Θ ζγκριςθ των ειδϊν αυτϊν από τθν Υπθρεςία, που γίνεται για τθν πραγματοποίθςθ τθσ παραγγελίασ 

από τον Ανάδοχο, δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τισ ευκφνεσ του και τθν υποχρζωςθ του να είναι 

τα είδθ που κα εγκαταςτιςει ςφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και να αποδειχκεί τοφτο κατά τισ δο-

κιμζσ και παραλαβζσ των εγκαταςτάςεων. 

(5) Ραραμζνει ςτο ακζραιο το δικαίωμα τθσ Υπθρεςίασ να προβεί ςε τυχαία δειγματολθψία επί των υλι-

κϊν, ςυςκευϊν, μθχανθμάτων, ζτοιμων προϊόντων κτλ. που προςκομίςκθκαν ςτο εργοτάξιο και να 

εκτελζςει δοκιμζσ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ, να διατάξει δε τθν άμεςθ απομά-

κρυνςθ από το εργοτάξιο κάκε είδουσ υλικοφ, μθχανιματοσ, ςυςκευισ, ετοίμου προϊόντοσ κτλ., που 

δεν πλθροί τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά του. 

(6) Οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ προκφψει από τυχόν εςφαλμζνθ επιλογι από τον Ανάδοχο, και απόρρι-

ψθ τθσ από τθν Υπθρεςία, κακϊσ και θ επανυποβολι νζων ςτοιχείων από τον Ανάδοχο, δεν κα απο-

τελεί λόγο για παράταςθ των ςυμβατικϊν προκεςμιϊν αποπεράτωςθσ του ζργου. 

(7) Επιςθμαίνεται ότι θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να μθν εγκρίνει τθν ενςωμάτωςθ ςτο ζργο προ-

ϊόντων για τα οποία δεν τεκμθριϊνεται κατά τθν κρίςθ τθσ ότι τα χαρακτθριςτικά τουσ είναι ςε πλιρθ 

ςυμμόρφωςθ με τα ςυμβατικά τεφχθ, για τα οποία κα εκφράηονται αμφιβολίεσ διακεςιμότθτασ κατά 

περίπτωςθ : ανταλλακτικϊν, αξιοπιςτίασ τθσ παραγωγισ (βιοτεχνικισ ι βιομθχανικισ) ι μθ φπαρξθσ 

οργανωμζνθσ αντιπροςωπείασ ςτθν Ελλάδα (για ειςαγόμενα προϊόντα από το εξωτερικό). Επιπρόςκε-

τα, θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να αξιολογιςει μόνθ εκείνθ ότι τα οποιαδιποτε ςχετικά προϊό-

ντα κα λειτουργοφν αξιόπιςτα κάτω από τισ ςυνκικεσ για τισ οποίεσ προορίηονται, για  τθ χρονικι πε-

ρίοδο για τθν οποία προορίηονται, και με προχπόκεςθ εφλογθσ δαπάνθσ ςυντιρθςθσ, κατά τα λοιπά 

όπωσ ορίηεται ςτισ ΤεΡρο. Από τα κατά τα ανωτζρω δικαιϊματα τθσ Υπθρεςίασ για προϊόντα, κατά τα 

άλλα ςφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ, δεν προκφπτει για τον Ανάδοχο κανζνα δικαίωμα οικονομικισ 

ι άλλθσ φφςθσ ι / και παράταςθσ προκεςμίασ. 

9.4.3. Φφλαξθ υλικϊν 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διαχωρίηει και φυλάςςει, με μζριμνα και δαπάνθ του, ςε ιδιαίτερουσ 

φυλαςςόμενουσ χϊρουσ όςα υλικά ζχουν προςκομιςτεί ςτο εργοτάξιο. Ομοίωσ, ςε ιδιαίτερουσ χϊ-

ρουσ κα φυλάςςονται τα κατά τα ανωτζρω δείγματα υλικϊν, ςυςκευϊν, μθχανθμάτων, κτλ. 

(2) Οι χϊροι αποκικευςθσ υλικϊν και δειγμάτων κα υπάρχουν ςτο εργοτάξιο ι ςε κατάλλθλο εργοταξια-

κό χϊρο του Αναδόχου, όπωσ κα ςυμφωνθκεί μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Υπθρεςίασ, για τθν καλφ-

τερθ δυνατι αποδοτικότθτα και τθν αξιοπιςτία τθσ ποιότθτασ του ζργου. 

9.5. Επικεϊρθςθ 

(1) Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 179 του Ν. 4412/16.  



   
 

(2) Επιπρόςκετα, θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να προβαίνει ςε οποιαδιποτε επικεϊρθςθ και ζλεγχο ι-

κελε κρίνει αναγκαίο ςχετικά με τθν ικανότθτα και τθν επάρκεια του προςωπικοφ του Αναδόχου, τα 

υλικά, τισ μεκόδουσ εργαςίασ, τθν πρόοδο των εργαςιϊν, το εργατικό κόςτοσ κτλ. Ο Ανάδοχοσ υπο-

χρεοφται να τθρεί με ακρίβεια και πλιρθ ενθμερότθτα, ςφμφωνα με τουσ εκάςτοτε νόμουσ, όλα γενι-

κά τα λογιςτικά βιβλία, ςτοιχεία και μθτρϊα που αφοροφν ςτο προςωπικό που απαςχολεί, τουσ μι-

ςκοφσ, τα θμερομίςκια και τα επιδόματα, τισ αςφαλιςτικζσ και άλλεσ ειςφορζσ κτλ., τισ απογραφζσ 

του εξοπλιςμοφ, των μθχανθμάτων, των εργαλείων και υλικϊν που προςκομίςκθκαν ςτο εργοτάξιο 

και χρθςιμοποιοφνται ςε αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία και καταςτάςεισ ςχετικζσ με τθν πρό-

οδο των εργαςιϊν, τα διαγράμματα, τουσ ανακεφαλαιωτικοφσ πίνακεσ και λοιπά ςτοιχεία που ικελε 

ηθτιςει θ Υπθρεςία. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να χορθγεί ςτθν Υπθρεςία, μετά από ςχετικι 

αίτθςι τθσ, αντίγραφα από τισ εκκζςεισ καταςτάςεισ κτλ., που αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ. 

9.6. Μζτρα Αςφαλείασ – Ρρόλθψθ ατυχθμάτων – Ζλεγχοσ επιβλαβϊν αερίων 

(1) Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόμενα για κάκε περίπτωςθ μζτρα αςφαλείασ, για τθν πρό-

λθψθ οποιουδιποτε ατυχιματοσ και οποιαςδιποτε ηθμιάσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των ζργων, 

είναι δε μόνοσ υπεφκυνοσ γι' αυτά και ζχει αποκλειςτικά αυτόσ όλεσ τισ αςτικζσ και ποινικζσ ευκφνεσ 

για κάκε τι που κα ςυμβεί, είτε από δικι του υπαιτιότθτα (από πράξεισ ι/και παραλείψεισ του), είτε 

από τα εργαλεία και μθχανιματα που απαςχολοφνται ςτο ζργο του. Για τα απαιτοφμενα μζτρα α-

ςφαλείασ ςτο εργοτάξιο, ιςχφουν επίςθσ τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 8.6. τθσ παροφςασ ΣΥ. Οι ςχετι-

κζσ ευκφνεσ του Αναδόχου ορίηονται περαιτζρω ςτο ΑΘΟ 19. τθσ παροφςασ ΣΥ.  

(2) Για τθν προςταςία και αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ των εργοταξιακϊν χϊρων και 

ςτουσ χϊρουσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, κακϊσ και ςε κάκε μθχάνθμα του εξοπλιςμοφ του, ο Ανάδο-

χοσ υποχρεοφται να φροντίηει κατά περίπτωςθ : 

i. Για τθν εγκατάςταςθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ πυρόςβεςθσ. 

ii. Για τον περιοδικό κακαριςμό των χϊρων από επικίνδυνα για ανάφλεξθ υλικά και τθν κατάλλθλθ 

διάκεςι τουσ. 

iii. Να μθν πραγματοποιεί εργαςίεσ ςυγκολλιςεων ι εργαςίεσ ανοικτισ φλόγασ κοντά ςε χϊρουσ 

αποκικευςθσ καυςίμων ι άλλων εφφλεκτων υλϊν, του εργοταξίου και των γειτονικϊν ιδιοκτθ-

ςιϊν που ανικουν ςε τρίτουσ. 

iv. Για τθν αςφαλι αποκικευςθ των εκρθκτικϊν υλϊν, που κα γίνεται κατόπιν και ςφμφωνα με ςχε-

τικι άδεια τθσ αρμόδιασ Αρχισ και βάςει των κείμενων διατάξεων διαχείριςισ τουσ. 

(3) Επίςθσ ο Ανάδοχοσ πρζπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν αποφυγι ηθμιϊν και ατυχθ-

μάτων από τθ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν, όπωσ π.χ. ελεγχόμενεσ εκριξεισ, ςυςτιματα ςυναγερμοφ για 

τθν απομάκρυνςθ ατόμων από τουσ χϊρουσ των εκριξεων, λιψθ προςτατευτικϊν μζτρων για υπερ-

κείμενεσ, υποκείμενεσ ι παρακείμενεσ καταςκευζσ και ιδιοκτθςίεσ κτλ., εφόςον βεβαίωσ του επιτρα-

πεί από τθν Υπθρεςία να χρθςιμοποιιςει εκρθκτικζσ φλεσ ςτισ εκςκαφζσ. Τζλοσ, ο Ανάδοχοσ υπο-

χρεοφται να ακολουκεί όλεσ τισ υποδείξεισ των εντεταλμζνων οργάνων του Κράτουσ (Επικεϊρθςθ Ερ-

γαςίασ κτλ.). 

(4) θτά κακορίηεται ότι, ανεξάρτθτα από τα ανωτζρω, ο Ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικά 

υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ι των με άλλο τρόπο εμπλεκομζνων ςτα ζργα και εί-

ναι δικι του ευκφνθ θ λιψθ των ενδεδειγμζνων και ορκϊν μζτρων αςφαλείασ και θ τιρθςθ των ςχε-

τικϊν κανονιςμϊν. Για κζματα πρόλθψθσ ατυχθμάτων ιςχφουν όςα ορίηονται από τθν Ελλθνικι νο-

μοκεςία, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, κατά το χρόνο εφαρμογισ των ςχετικϊν διατάξεων. 



   
 

(5) Πλεσ οι δαπάνεσ, που ςυνεπάγονται τα ανωτζρω, βαρφνουν τον Ανάδοχο και ςυμπεριλαμβάνονται 

ςτθν οικονομικι του προςφορά. 

9.7. Αςφάλεια και υγιεινι 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν και ςφμφωνα με τα ορι-

ηόμενα ςτθν παρ. 7 του Άρκρου 138 του Ν. 4412/16 το Σχζδιο Αςφαλείασ και Υγείασ (ΣΑΥ) - όπωσ αυ-

τό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων ΔΙ 

ΡΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (Β' 266), ΔΕΕΡΡ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) και ΔΙΡΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β' 16), 

κακϊσ και να δθμιουργιςει Φάκελο Αςφαλείασ και Υγείασ (ΦΑΥ). Ο Φ.Α.Υ. αποτελεί απαραίτθτο 

ςτοιχείο για τθν προςωρινι παραλαβι του ζργου, ςφμφωνα με τθν παρ. 7 του Άρκρου 170 του Ν. 

4412/16. Τα ανωτζρω ΣΑΥ και ΦΑΥ κα ςυνταχκοφν ζτςι, ϊςτε να είναι ςυμβατά με τα ςχετικά υπο-

δείγματα που ζχουν ςυνταχκεί από το ΤΕΕ, κακϊσ και ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 8.6. 

τθσ παροφςασ Σ.Υ. 

(2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τα ζργα με αςφαλι τρόπο και ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ, Δια-

τάγματα, Αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ, που αφοροφν τθν υγιεινι 

και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων. Ρροσ τοφτο πρζπει ο Ανάδοχοσ να υποβάλει ζγκαιρα προσ ζγκρι-

ςθ από τθν Υπθρεςία εγχειρίδιο αςφάλειασ, μαηί με πίνακα διανομισ και βεβαίωςθσ ενθμζρωςθσ ό-

λου του προςωπικοφ του εργοταξίου, αλλά και κάκε νεοπροςλαμβανομζνου ςτο εργοτάξιο. Τζλοσ 

πρζπει να ορίςει ζνα μζλοσ του εργοταξίου του ςαν Υπεφκυνο Αςφαλείασ. Το εν λόγω μζλοσ του ερ-

γοταξίου κα ζχει υποχρζωςθ για ενθμζρωςθ και παρακολοφκθςθ τιρθςθσ όλων των κανόνων υγιει-

νισ και αςφάλειασ από όλουσ τουσ εργαηόμενουσ. Ο προϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου του 

Αναδόχου παραμζνει πάντα τελικόσ υπεφκυνοσ για τθν υγιεινι και αςφάλεια. 

(3) θτά κακορίηεται ότι ο Ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια 

των εργαηομζνων ςτα ζργα και είναι δικι του ευκφνθ θ λιψθ των ενδεδειγμζνων και ορκϊν μζτρων 

αςφαλείασ και θ τιρθςθ των ςχετικϊν κανονιςμϊν. Για κζματα πρόλθψθσ ατυχθμάτων ιςχφουν όςα 

ορίηονται από τθν Ελλθνικι νομοκεςία, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει κατά το χρόνο τθσ εφαρμογισ των δια-

τάξεων. 

(4) Πλεσ οι δαπάνεσ εφαρμογισ των διατάξεων υγιεινισ και αςφάλειασ βαρφνουν τον Ανάδοχο ςυμπερι-

λαμβάνονται ςτθν οικονομικι του προςφορά. 

9.8. Διαςφάλιςθ ποιότθτασ 

9.8.1. Ρρόγραμμα ποιότθτασ ζργου 

Ο Ανάδοχοσ δεν υποχρεοφται, λόγω του προχπολογιςμοφ του ζργου,  για τθν ανάπτυξθ, τεκμθρίωςθ και 

εφαρμογι ςτο ζργο Ρρογράμματοσ Ροιότθτασ Ζργου (ΡΡΕ) , όπωσ αυτό ΡΡΕ ςυντάςςεται και υποβάλλε-

ται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα Άρκρο 158 και   του Ν. 4412/16. 

9.8.2. Υποβολι αποτελεςμάτων, πιςτοποιθτικϊν και άλλων παραδοτζων 

(1) Τα αποτελζςματα των  επί μζρουσ ελζγχων ποιότθτασ και ιςχφοσ των προδιαγραφϊν , κα υποβάλλο-

νται άμεςα ςτθν Υπθρεςία. Τα αποτελζςματα ελζγχου πρζπει να ςυνοδεφονται από τισ απαιτοφμενεσ 

ςτατιςτικζσ αναλφςεισ, υπολογιςμοφσ και ςυμπεράςματα ςυμμόρφωςθσ με τισ προδιαγραφζσ. Ο Α-

νάδοχοσ ςτο αρχείο του κα διατθρεί τα απαραίτθτα ζγγραφα, από τα οποία κα αποδεικνφεται θ ςυ-

νζχεια τθσ διαδικαςίασ από τθν δειγματολθψία μζχρι τισ τελικζσ δοκιμζσ. 



   
 

(2) Ο αρικμόσ των ελζγχων που κα πραγματοποιοφνται πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςοσ ςε είδοσ και 

αρικμό με τουσ προβλεπόμενουσ ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. κακϊσ και τουσ κανονιςμοφσ κτλ. 

ςτουσ οποίουσ αυτζσ παραπζμπουν. 

(3) Τα αποτελζςματα των ελζγχων ςυνιςτοφν δικαιολογθτικά των ενδιάμεςων και τελικϊν πλθρωμϊν. 

Αποδεκτά αποτελζςματα τζτοιων ελζγχων δεν απαλλάςςουν τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ ποιότθτασ 

του ζργου ςφμφωνα με τα Συμβατικά Τεφχθ. 

9.8.3. Ζλεγχοσ υλικϊν και εξοπλιςμοφ 

(1) Ρριν τθν ζναρξθ τθσ καταςκευισ του ςυνόλου ι ενόσ επιμζρουσ τμιματοσ του ζργου, ο Ανάδοχοσ κα 

πρζπει να προςκομίςει ζγκαιρα ςτθν Υπθρεςία για προζγκριςθ τθσ παραγγελίασ, τα αναγκαία τεχνικά 

ςτοιχεία υλικϊν (τεχνικά φυλλάδια, πιςτοποιθτικά ποιότθτασ κ.λπ.) που κα ενςωματωκοφν ςτο ζργο, 

ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ. Επίςθσ, όπου είναι εφικτό ι απαραίτθτο ςφμφωνα με τισ Τεχνι-

κζσ Ρροδιαγραφζσ ,  ι/και κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, κα προςκομίηονται δείγματα των υλικϊν 

που κα ενςωματωκοφν ςτο ζργο. 

(2) Για τον ζλεγχο προςκομιηόμενων ειδϊν και υλικϊν και τθν παραλαβι υλικϊν ιςχφουν τα παρακάτω: 

i. Πλα τα είδθ και υλικά για τθν καταςκευι του ζργου ι τθν ενςωμάτωςι τουσ ςε αυτό κα πλθροφν 

τισ απαιτιςεισ των αντίςτοιχων Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν , όπωσ ορίηεται ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ 

και ςτα ςυμβατικά τεφχθ. 

ii. Σχετικά με τθν αποδοχι των υλικϊν και ειδϊν που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν καταςκευι 

του ζργου, κα εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ τθσ ΚΥΑ ΥΡΑΝ – ΥΡΥΜΕΔΙ, υπ' αρικ. 6690 (ΦΕΚ 

1914 Β / 15-06-2012). Βάςει αυτισ, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινοφνται ι διατίκε-

νται για χριςθ ςτισ δομικζσ καταςκευζσ εντόσ τθσ Ελλθνικισ επικράτειασ οφείλουν να ςυμμορφϊ-

νονται με τα αντίςτοιχα για κάκε προϊόν Εναρμονιςμζνα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα που ζχουν μετα-

φερκεί ςτο Ελλθνικό Σφςτθμα Τυποποίθςθσ, κακϊσ και να φζρουν τθν ςιμανςθ «CE». Στο πλαίςιο 

αυτό για τθ λιψθ των ςχετικϊν εγκρίςεων υλικϊν από τθν Υπθρεςία, ουςιαςτικά δικαιολογθτικά 

κεωροφνται τα ςιματα ποιότθτασ που ζχουν που ζχουν μεταφερκεί ςτο Ελλθνικό Σφςτθμα Τυπο-

ποίθςθσ, κακϊσ και να φζρουν τθν ςιμανςθ «CE», ενϊ ςε άλλθ περίπτωςθ κα αξιολογοφνται οι 

τεχνικζσ εγκρίςεισ και πιςτοποιιςεισ που ζχουν εκδοκεί ςτισ χϊρεσ παραγωγισ τουσ. ΡΔ.334/94 

«Ρροϊόντα Δομικϊν Καταςκευϊν». 

iii. Σχετικά με τθν παραλαβι και τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν 

καταςκευι του ζργου ι προορίηονται για ενςωμάτωςθ ςε αυτό, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο 

Άρκρο 159 του Ν. 4412/16.  

(3) Οι ςχετικζσ υποβολζσ των ςτοιχείων υλικϊν και εξοπλιςμοφ, κα γίνονται εισ τριπλοφν. Θ μία ςειρά 

(από τισ τρεισ) των ςτοιχείων κτλ. που υπζβαλε ο Ανάδοχοσ, επιςτρζφεται ςε αυτόν μαηί με τθν κατά 

τα ανωτζρω ζκφραςθ των απόψεων τθσ Υπθρεςίασ. 

9.8.4. Γενικζσ υποχρεϊςεισ  

(1) Οι Γενικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου ορίηονται ςτο Άρκρο 138 του Ν. 4412/16 και εξειδικεφονται 

επιπρόςκετα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ εργολαβίασ. 

(2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παράςχει κάκε υλικό, ςυςκευι, εξοπλιςμό, όργανο, ςυνδρομι, ςυμβατι-

κό ι άλλο τεφχοσ ι πλθροφορία, θλεκτρικό ρεφμα, καφςιμα, αναλϊςιμα, κακϊσ και το κατάλλθλο ερ-

γατοτεχνικό και επιςτθμονικό προςωπικό που απαιτείται κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ για 

τθν αποδοτικι εκτζλεςθ των δοκιμϊν που προδιαγράφονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ 



   
 

(3) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ελζγχει τα υλικά, τισ καταςκευζσ και τον εξοπλιςμό με μζριμνα και δα-

πάνεσ του, ωσ προσ τθν επάρκεια, ποιότθτα, καταλλθλότθτα και ςυμβατότθτα με τθν ΣΥ, τισ ΤεΡρο, 

κακϊσ επίςθσ και τουσ κϊδικεσ, κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ που αυτζσ παραπζμπουν. 

(4) Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ενθμερϊνει τθν Υπθρεςία ζγκαιρα για κάκε λεπτομζρεια που αφορά επικεϊ-

ρθςθ και δοκιμζσ υλικϊν ι καταςκευισ ι εξοπλιςμοφ και τισ ςχετικζσ δειγματολθψίεσ. 

(5) Ο ΚτΕ κα αςκιςει δια τθσ Επίβλεψθσ ζλεγχο ποιότθτασ (quality control) των υλικϊν, καταςκευϊν και 

εξοπλιςμοφ και ζλεγχο διαςφάλιςθσ ποιότθτασ (quality assurance) ςτθν ζκταςθ που κα κρίνει ανα-

γκαία. Θ Υπθρεςία δικαιοφται να παρεμβαίνει με παρατθριςεισ και υποδείξεισ που κα αφοροφν ςτθν 

ποιότθτα των υλικϊν, καταςκευϊν και εξοπλιςμοφ. 

(6) Για τισ διαδικαςίεσ και τισ επιπτϊςεισ ςε περιπτϊςεισ ακαταλλθλότθτασ υλικϊν, ελαττωμάτων τθσ 

καταςκευισ, και παραλείψεων τθσ ςυντιρθςθσ ιςχφουν γενικά όςα αναφζρονται ςτο Άρκρο 159 του 

Ν. 4412/16. 

9.9. Αποφυγι όχλθςθσ 

(1) Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, με μζριμνα και δαπάνθ του, να παίρνει όλεσ τισ προφυλάξεισ και 

αναγκαία μζτρα και, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ, να προφυλάςςει κατάλλθλα τισ γειτονικζσ εγκαταςτά-

ςεισ / καταςκευζσ, προκειμζνου να αποφευχκοφν οποιεςδιποτε ςθμαντικζσ οχλιςεισ ς' αυτζσ. Θα εί-

ναι επίςθσ αποκλειςτικά υπεφκυνοσ  ζναντι οποιαςδιποτε οικονομικισ απαίτθςθσ κατά του ΚτΕ θ του 

ιδίου του αναδόχου, των ιδιοκτθτϊν των παρακειμζνων ιδιοκτθςιϊν ι των ενοίκων τουσ εξ αιτίασ του 

λόγου τοφτου. 

(2) Θ ανωτζρω υποχρζωςθ του Αναδόχου εκτείνεται ςε όλεσ τισ περιοχζσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ, 

όπωσ π.χ. τα εργοτάξια κακαυτά, τα άκρα του ζργου, τα λατομεία, οι δανειοκάλαμοι, οι χϊροι από-

κεςθσ, οι δρόμοι που χρθςιμοποιοφνται από τρίτουσ κτλ.  

9.10. Ρροςταςία περιβάλλοντοσ 

9.10.1. Γενικά 

(1) Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παρ.7 του Άρκρου 138 του Ν. 4412/16. 

(2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τουσ εγκεκριμζνουσ  περιβαλλοντικοφσ ό-

ρουσ .  

(3) Ενδεικτικά, τζτοια μζτρα κα είναι, μετά τθν περάτωςθ του ζργου, ο πλιρθσ κακαριςμόσ των εργοτα-

ξίων, θ αποξιλωςθ όλων των προςωρινϊν εγκαταςτάςεων, θ αποκομιδι όλων των πλεοναηόντων υ-

λικϊν και αχριςτων και κάκε άλλο κατάλλθλο μζτρο, ϊςτε τελικά θ επιρροι του εκτελεςκζντοσ ζργου 

ςτο περιβάλλον να είναι θ ελάχιςτθ δυνατι. 

(4) Τονίηεται ότι ο Ανάδοχοσ κα είναι μόνοσ υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά που κα προκαλζςει ςε τρίτουσ 

από αυκαίρετθ κοπι ι βλάβθ δζνδρων, από αποκικευςθ υλικϊν, από κακό χειριςμό των μθχανθμά-

των του ι καταπάτθςθ φυτεμζνων περιοχϊν από τα μθχανικά μζςα που διακζτει, και κα φροντίηει 

για τθν αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ ηθμιάσ με δικζσ του δαπάνεσ. 

9.10.2. Απαιτιςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ 

(1) Πλεσ οι εγκαταςτάςεισ και τα ζργα τα απαραίτθτα για τθν οργάνωςθ και λειτουργία του εργοταξίου, 

κα πρζπει να ςυντθροφνται  και να λειτουργοφν κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να επιτυγχάνεται αποφυγι 

ι ελαχιςτοποίθςθ των διαταραχϊν του περιβάλλοντοσ 



   
 

(2) Θ ανάπτυξθ των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων κα γίνει ςε κατάλλθλεσ κζςεισ. Εργοτάξια που ανα-

πτφςςονται (περίφραξθ, ςιμανςθ, εκςκαφι κτλ.) και ςτθ ςυνζχεια εγκαταλείπονται χωρίσ να εκτε-

λοφνται εργαςίεσ, κα υπόκεινται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, ςε άμεςθ αποκατάςταςθ με 

ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου, εφαρμοηόμενων εν προκειμζνω των οριηόμενων ςτθν παρ. 6.1.2. 

τθσ παροφςασ ΣΥ. 

(3) Θα πρζπει να γίνεται πλιρθσ ζλεγχοσ των κάκε φφςθσ αποβλιτων, και να τθροφνται οι παρακάτω ό-

ροι: 

i. Για τθν εξυπθρζτθςθ του προςωπικοφ του εργοταξίου (λφματα αςτικισ προζλευςθσ) κα προτακεί 

τεχνικι λφςθ από τον Ανάδοχο (π.χ. χθμικζσ τουαλζτεσ). 

ii. Θα προβλεφκεί ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ για τα υπόλοιπα απόβλθτα του εργοταξίου που εμπί-

πτουν ςτθν κατθγορία των επικίνδυνων αποβλιτων όπωσ λάδια - πετρελαιοειδι - χθμικά κτλ. με 

τθ ςυγκζντρωςι τουσ ςε ανεξάρτθτεσ δεξαμενζσ και τθν απομάκρυνςθ και διάκεςι τουσ ςφμφωνα 

με τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν διαχείριςθ των επικίνδυνων αποβλιτων. Επίςθσ κα λθφκεί 

μζριμνα για τθν αποφυγι τυχαίων διαρροϊν.  

iii. Θα εξαςφαλιςτεί θ αποφυγι ρφπανςθσ κατά τθ φόρτωςθ, μεταφορά και εκφόρτωςθ των υλικϊν, 

καυςίμων κτλ. από οποιοδιποτε μζςο μεταφοράσ. 

iv. Θ χριςθ οποιωνδιποτε τοξικϊν ουςιϊν κα επιτρζπεται μόνον φςτερα από ςχετικι ζγκριςθ τθσ 

Υπθρεςίασ και μόνον εφόςον δεν είναι ευρείασ διάχυςθσ. 

v. Θα εξαςφαλιςτεί θ αποφυγι ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ με προϊόντα επεξεργαςίασ υλικϊν 

(ςκόνθ, πριονίδι, τρίμματα, ρετάλια, κτλ).  

(4) Δεν επιτρζπεται χριςθ εκρθκτικϊν για τισ απαιτοφμενεσ εκςκαφζσ του ζργου.  

(5) Θα εξαςφαλιςτεί θ αποφυγι ι ελαχιςτοποίθςθ όχλθςθσ των περιοίκων.  Αυτό απαιτεί: 

i. Ζργα αποκατάςταςθσ τθσ κυκλοφορίασ ι / και καταςκευι παρακαμπτθρίων εξυπθρζτθςθσ τθσ κυ-

κλοφορίασ. Σχετικά γίνεται αναφορά γίνεται ςτθν παρ. 6.2. τθσ παροφςασ ΣΥ. 

ii. Αποφυγι ρφπανςθσ τθσ ατμόςφαιρασ με ρυπαντζσ, καπνό ι ςκόνθ, ζςτω και αν κάτι τζτοιο απαι-

τεί εγκαταςτάςεισ φίλτρων ι / και κατάλλθλεσ επιςτρϊςεισ μζρουσ του εργοταξιακοφ χϊρου.  

iii. Αποφυγι ςχθματιςμοφ εςτιϊν μολφνςεων (π.χ. από λιμνάηοντα νερά). 

iv. Αποφυγι ι ελαχιςτοποίθςθ τθσ θχορρφπανςθσ, ακόμθ και με χριςθ θχοπεταςμάτων ι/και με κα-

τάλλθλθ χριςθ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ εφοδιαςμζνου με αντικορυβικζσ διατάξεισ. 

v. Ρερίφραξθ του εργοταξιακοφ χϊρου για: 

 Εξαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ αςφάλειασ 

 Ελαχιςτοποίθςθ τθσ οπτικισ όχλθςθσ ςτο εφικτό 

vi. Σιμανςθ / επιςιμανςθ των χϊρων εργαςίασ για τθ διαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ. Σχετικά γίνεται 

αναφορά ςτθν παρ. 6.4. τθσ παροφςασ ΣΥ. 

9.11. Ευριματα αρχαιολογικοφ ι άλλου ενδιαφζροντοσ 

Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παρ. 12 του Άρκρου 138 του Ν. 4412/16. Στθν περίπτωςθ που εντοπιςτοφν ευ-

ριματα αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ, τότε : 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, αμζςωσ μόλισ διαπιςτϊςει τθν φπαρξθ αρχαιοτιτων, οποιαςδιποτε θλικί-

ασ, να ειδοποιιςει τθν Υπθρεςία και τθν Αρμόδια Αρχαιολογικι Υπθρεςία και να διακόψει αμζςωσ 



   
 

κάκε εργαςία ςτθν περιοχι των ευρθμάτων, λαμβάνοντασ ςυγχρόνωσ όλα τα απαραίτθτα μζτρα για 

τθν ανζπαφθ διατιρθςθ και διαφφλαξθ των υπόψθ αρχαιοτιτων. 

(2) Μετά το πρϊτο χαρακτθριςμό των ευρθμάτων από τθν Αρχαιολογικι Υπθρεςία, κα δοκοφν οδθγίεσ 

ςτον Ανάδοχο, είτε για τθν ςυνζχιςθ των εργαςιϊν, είτε για τθν διενζργεια αρχαιολογικισ ζρευνασ με 

δικά του μζςα και τθν επίβλεψθ τθσ Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι προε-

τοιμαςμζνοσ ϊςτε να μετακινεί, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ, τον εξοπλιςμό και το προςωπικό του 

από το ζνα μζτωπο εργαςίασ ςε άλλο και να μειϊνει με τον τρόπο αυτόν τισ κακυςτεριςεισ από τισ 

αρχαιολογικζσ ζρευνεσ. 

(3) Για τθν περίπτωςθ ερευνθτικϊν εργαςιϊν που κα εκτελεςκοφν από τθν αρμόδια Αρχαιολογικι Υπθ-

ρεςία, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ απαιτοφμενεσ διευκολφνςεισ και να ςυντονίηει με αυ-

τιν τισ υπόλοιπεσ εργαςίεσ του. 

(4) Πλα τα αρχαιολογικά ευριματα, οποιαςδιποτε φφςεωσ και αξίασ που ανακαλφπτονται κατά τθν ε-

κτζλεςθ του ζργου ανικουν ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο. Σε κάκε περίπτωςθ ιςχφει θ ςχετικι Ελλθνικι Νο-

μοκεςία. 

(5) Ραράταςθ τμθματικϊν ι / και τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ κα αναγνωρίηεται ςτον Ανάδοχο λόγω κα-

κυςτεριςεων από αρχαιολογικζσ ζρευνεσ, μόνον ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ, οι οποιεςδιποτε 

διερευνθτικζσ τομζσ, λόγω πικανότθτασ ςυνάντθςθσ αρχαιολογικϊν ευρθμάτων, ωσ και οι τυχόν λοι-

πζσ εργαςίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των αποτελεςμάτων των αρχαιολογικϊν ερευνϊν για οποιαςδι-

ποτε κζςθ βρίςκονται πάνω ςτθν κρίςιμθ διαδρομι του διαγράμματοσ PERT του χρονοδιαγράμματοσ 

καταςκευισ του ζργου και τθν επθρεάηουν δυςμενϊσ και μόνο αφοφ θ κακυςτζρθςθ περάςει χρονικό 

διάςτθμα δφο (2) μθνϊν. Σε αντίκετθ περίπτωςθ οι ζρευνεσ κα περιλαμβάνονται ςτο χρονοδιάγραμ-

μα. 

9.12. Ημερολόγιο ζργου 

Με μζριμνα του Αναδόχου τθρείται θμερολόγιο του ζργου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 146 του 

Ν. 4412/16.  

9.13. Εκκζςεισ προόδου εργαςιϊν 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει προσ τθν Υπθρεςία τριμθνιαίεσ Εκκζςεισ Ρροόδου, ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 15 του Άρκρου 138 του Ν. 4412/16. Οι Εκκζςεισ κα υποβάλλονται ςε  δφο 

(2) αντίγραφα και ςε θλεκτρονικι μορφι, ςφμφωνα με τον τφπο που κα κακορίςει θ Υπθρεςία.  Οι 

Εκκζςεισ Ρροόδου κα υποβάλλονται εντόσ του πρϊτου επταθμζρου του αντίςτοιχου τρίτου μινα και 

κα αφοροφν ςτθν πρόοδο που επετεφχκθ κατά τον αμζςωσ προθγοφμενο τρίμθνο.  Οι Εκκζςεισ 

Ρροόδου κα υποβάλλονται κατά τα ανωτζρω μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι των ζργων.   

(2) Στισ Εκκζςεισ Ρροόδου κα περιλαμβάνεται και κατάςταςθ του προςωπικοφ που απαςχολείται ςτο 

ζργο (ειδικότθτα, πλικοσ ανά ειδικότθτα, θμζρεσ απαςχόλθςθσ ανά μινα ςτο τρίμθνο αναφοράσ) 

κακϊσ και του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ (είδοσ, δυναμικότθτα, πλικοσ, θμζρεσ απαςχόλθςθσ ανά μινα 

ςτο τρίμθνο αναφοράσ).  

(3) Επίςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει οποιεςδιποτε άλλεσ Εκκζςεισ, που κα ηθτθκοφν από 

τθν Υπθρεςία και ςυναρτϊνται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, με τθν πρόοδο των ζργων.   



   
 

(4) Ραράλειψθ ι αμελισ ςφνταξθ και υποβολι των ςτοιχείων των εκκζςεων προόδου ςυνεπάγεται εφά-

παξ ανζκκλθτθ ποινικι ριτρα μζχρι ποςοφ ίςου προσ το 15% τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου, θ 

οποία  κα επιβάλλεται ςε κάκε τζτοια περίπτωςθ.  

ΑΘΟ 10.  ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ – ΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

10.1. Ζναρξθ εργαςιϊν 

Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 135 και ςτα Άρκρα 145 και 147 του Ν. 4412/16.  

10.2. Ρροκεςμίεσ   

Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 147 του Ν. 4412/16. Σχετικά με τθν επιρροι των προκεςμιϊν ςτθν ανα-

κεϊρθςθ, ιςχφει θ παράγραφοσ 3 του Άρκρου 153 του Ν. 4412/16.  

10.2.1. Συνολικι προκεςμία 

Η προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου ορίηεται ςε δϊδεκα ( 12 ) μινεσ .  

Στθν υπόψθ ςυνολικι προκεςμία, περιλαμβάνονται οι χρόνοι για τθν:  

 εκτζλεςθ των αναγκαίων γεωτεχνικϊν ερευνϊν, τοπογραφικϊν αποτυπϊςεων, κτλ. 

 πλιρθ καταςκευι των ζργων  

 παράδοςθ από τον ανάδοχο του Μθτρϊου του Ζργου και των ΣΑΥ - ΦΑΥ. 

10.2.2. Τμθματικζσ προκεςμίεσ 

(1) Εκτόσ από τθ ςυνολικι προκεςμία, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθριςει τισ Αποκλειςτικζσ 

Τμθματικζσ Ρροκεςμίεσ (ΑΡ) και τισ ενδεικτικζσ Τμθματικζσ Ρροκεςμίεσ (ΤΡ), ςφμφωνα με το Άρκρο 

147 του Ν. 4412/16. Πλεσ οι τμθματικζσ προκεςμίεσ υπολογίηονται ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν 

θμζρα υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ.  

(2) Κακορίηονται οι παρακάτω Αποκλειςτικζσ Τμθματικζσ Ρροκεςμίεσ (ΑΡ):  

i. Πχι αργότερα από δζκα πζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υπο-

βάλλεται από τον ανάδοχο το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου, όπωσ προβλζπεται από 

τθν παρ. 10.3. τθσ παροφςασ ΣΥ.  

ii. Πχι αργότερα από τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  κα υ-

ποβλθκεί από τον ανάδοχο το οργανόγραμμα του εργοταξίου, ςτο οποίο κα περιγράφονται λε-

πτομερϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία των ςτελεχϊν και οι αρμοδιότθτεσ, κακϊσ επίςθσ και του εξοπλιςμοφ 

και των μθχανθμάτων που κα περιλαμβάνει θ εργοταξιακι ανάπτυξθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου, 

ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του Άρκρου 145 του Ν. 4412/16.  

iii. Πχι αργότερα από ςαράντα (40) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ο ανά-

δοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει Ρρόγραμμα Υγιεινισ και Αςφάλειασ ςφμφωνα με το ΡΔ.305/96.,  

(3) Κακορίηονται οι παρακάτω Ενδεικτικζσ Ρροκεςμίεσ (ΕΡ):  

Α. Στουσ δφο (2) πρϊτουσ μινεσ τθσ Σφμβαςθσ πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί πλιρωσ θ καταςκευι 

1.000,00μ δικτφου 



   
 

Β. Στθν ςυνζχεια ςτουσ επόμενουσ δφο (2)  μινεσ τθσ Σφμβαςθσ και ςυνολικά τζςςερισ (4)  από τθν 

αρχι τθσ υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ, πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί πλιρωσ θ καταςκευι επιπλζον 

1.000,00μ δικτφου 

Γ. Τζλοσ ςτουσ επόμενουσ δφο (2) μινεσ τθσ Σφμβαςθσ και ςυνολικά ζξι (6) μινεσ από τθν υπογραφι 

τθσ Σφμβαςθσ, πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί θ καταςκευι  επιπλζον 1.000,00μ δικτφου 

10.3. Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντάξει και υποβάλει ςτθν Υπθρεςία Χρονοδιάγραμμα τθσ όλθσ κατα-

ςκευισ του Ζργου το οποίο κα ανταποκρίνεται ςτισ προκεςμίεσ τθσ παροφςασ ΣΥ. Το χρονοδιάγραμμα 

αυτό, που διζπεται από τισ διατάξεισ του Άρκρου 145 του Ν. 4412/16 , κα ςυνταχκεί με τθ μορφι τε-

τραγωνικοφ πίνακα που περιλαμβάνει τθν χρονικι ανάλυςθ των ποςοτιτων ανά εργαςία ι ομάδα 

εργαςιϊν και κα ςυνοδεφεται από γραμμικό διάγραμμα και ςχετικι ζκκεςθ. Θ ςφνταξθ τευχϊν ι δια-

γραμμάτων κα γίνεται με τθ μζκοδο τθσ δικτυωτισ ανάλυςθσ. 

(2) Το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου. Θ ανά-

πτυξθ του προγράμματοσ του ζργου και των υπο-προγραμμάτων του πρζπει να γίνει ζτςι, ϊςτε να 

τεκμθριϊνεται ότι τθροφνται οι προκεςμίεσ που αναφζρονται ςτθν παρ. 10.2. τθσ παροφςασ ΣΥ. 

(3) Θ ανάπτυξθ του προγράμματοσ κα γίνεται ςε επίπεδο μελζτθσ εφαρμογισ υπό τθν ζννοια του Άρ-

κρου 8 των «προδιαγραφϊν μελζτθσ και εφαρμογισ χρονικοφ προγραμματιςμοφ και διοίκθςθσ ζρ-

γου» (Αποφ. Δ17/01/117/ΦΝ 332, ΦΕΚ 862Β/16.11.89).  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, κακ’ όλθ τθ διάρ-

κεια του ζργου, να καλφπτει τισ αρμοδιότθτεσ του υπεφκυνου χρονικοφ προγραμματιςμοφ και ελζγ-

χου τθσ προόδου του ζργου, με εξειδικευμζνο και ζμπειρο προςωπικό.  

(4) Στο πρόγραμμα κα περιλαμβάνονται επίςθσ ςαν ανεξάρτθτεσ δραςτθριότθτεσ θ παρακολοφκθςθ τθσ 

διακίνθςθσ όςων υλικϊν ζχουν χρόνο παράδοςθσ μεγαλφτερο από ζνα μινα και όςων  κρίνονται κρί-

ςιμα για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ι αναφζρονται ςτθν παροφςα ΣΥ. Για τα υλικά αυτά κα περιλαμ-

βάνονται οι δραςτθριότθτεσ τθσ υποβολισ αίτθςθσ ζγκριςθσ, τθσ παραγγελίασ, τθσ επιβεβαίωςθσ πα-

ραγγελίασ, τθσ άφιξθσ του υλικοφ ςτο εργοτάξιο και τθσ ενςωμάτωςθσ ςτο ζργο. 

(5) Μετά τθν υποβολι του προγράμματοσ θ Υπθρεςία εγκρίνει αυτό όπωσ υποβλικθκε, με τυχόν ςυ-

μπλθρϊςεισ ι τροποποιιςεισ, μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υποβολι του (παρ.2, Άρκρου 

145 Ν. 4412/16.  Αν θ ζγκριςθ δεν γίνει μζςα ςτθν πιο πάνω προκεςμία ι αν μζςα ςτθν προκεςμία 

αυτι δεν ηθτιςει γραπτά θ Διευκφνουςα Υπθρεςία διευκρινίςεισ ι αναμορφϊςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ, 

το χρονοδιάγραμμα κεωρείται ότι ζχει εγκρικεί. 

(6) Ο Ανάδοχοσ κατά το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ζγκριςθ του οριςτικοφ χρονοδιαγράμματοσ κατα-

ςκευισ του ζργου κα ενεργεί ςφμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμμα, φζροντασ ακζραια τθν ευκφ-

νθ, αν αυτό αντίκειται ςτουσ όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν. Για τον λόγο αυτό κεωρείται, ςυμβατικά, 

ότι θ διαδικαςία τθσ κατάρτιςθσ και ζγκριςθσ ι μεταβολισ του χρονοδιαγράμματοσ δεν επιφζρει κα-

κυςτζρθςθ. Θ ζγκριςθ του χρονοδιαγράμματοσ δεν περιλαμβάνει τθν, με οποιαδιποτε ζννοια, ςυμ-

φωνία τθσ Υπθρεςίασ ςχετικά με τον τρόπο υλοποίθςθσ αυτοφ από τον Ανάδοχο. 

(7) Θ Υπθρεςία επιφυλάςςει για τον εαυτό τθσ το δικαίωμα να ηθτιςει τθν υποβολι, πρόςκετων μαηί με 

τα προθγοφμενα και άλλων ςτοιχείων (όπωσ π.χ. διαγράμματα καταςκευισ επί μζρουσ τμθμάτων του 

ζργου κτλ.), τα οποία είναι επιβοθκθτικά για να ςχθματιςκεί πλιρθσ εικόνα τθσ ανακεφαλαιωτικισ, 

ςε κάκε χρονικι περίοδο, προόδου του ζργου, ςε ςφγκριςθ πάντα με τισ αρχικζσ προβλζψεισ του χρο-

νοδιαγράμματοσ. 



   
 

(8) Κάκε μεταγενζςτερθ ενθμζρωςθ ι ανακεϊρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ και του προγράμματοσ κα-

ταςκευισ του ζργου, ι / και των υποπρογραμμάτων του, κα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ςτθν 

Υπθρεςία για ζλεγχο και ζγκριςθ.   

(9) Ραράλειψθ ι αμζλεια ωσ προσ τθν άρτια, λεπτομερι και πλιρθ ανάλυςθ, τεκμθρίωςθ, τιρθςθ και 

παρουςίαςθ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, του προγράμματοσ του ζργου (αρχικοφ ι μεταγενζςτερθσ ε-

νθμζρωςθσ), εκτόσ από τθ διαδικαςία διοικθτικϊν κυρϊςεων και ζκπτωςθσ, ωσ  προβλζπεται από τισ 

διατάξεισ του άρκρου  145 του Ν. 4412/16, ςυνεπάγεται: 

i. Τθν επιβολι ανζκκλθτθσ ποινικισ ριτρασ από τθν Υπθρεςία ίςθσ προσ το ποςό που ορίηεται ςτθν 

ςυνζχεια τθσ παροφςασ παραγράφου. Θ ποινικι ριτρα αυτι επιβάλλεται για μία μόνο φορά, και 

κα παρακρατθκεί από τον πρϊτο επόμενο λογαριαςμό.  

ii. Τθν κοινοποίθςθ ςτον Ανάδοχο Υπθρεςιακοφ Ρρογράμματοσ, ςυντεταγμζνου ςφμφωνα με τα α-

νωτζρω, που ςτθ ςυνζχεια κα είναι υποχρεωτικό γι' αυτόν, χωρίσ να του παρζχεται δικαίωμα ο-

ποιαςδιποτε χρονικισ απόκλιςθσ. 

(10) Θ ποινικι ριτρα που προβλζπεται για παράλειψθ ι αμζλεια ωσ προσ τθν άρτια, λεπτομερι και πλιρθ 

ανάλυςθ, τεκμθρίωςθ, τιρθςθ και παρουςίαςθ του Χρονοδιαγράμματοσ ι/και προγράμματοσ του 

ζργου (αρχικοφ ι μεταγενζςτερθσ ενθμζρωςθσ) ορίηεται ςε ποςοςτό 1:5.000 του ςυμβατικοφ τιμιμα-

τοσ. 

10.4. υκμόσ προόδου εργαςιϊν 

(1) Κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου κα ςυγκαλείται, με ςυχνότθτα ι κατά τα χρονικά ορόςθμα 

που κα ορίηει θ Υπθρεςία, ςφςκεψθ μεταξφ τθσ επίβλεψθσ και αντιπροςϊπων του Αναδόχου, για κα-

ταγραφι προβλθμάτων, ζλεγχο προόδου, παρακολοφκθςθ τιρθςθσ ι τροποποίθςθσ του χρονοδια-

γράμματοσ καταςκευισ και λιψθσ όλων των απαραίτθτων μζτρων, ϊςτε να μθν επθρεαςτοφν οι τμθ-

ματικζσ ι άλλεσ χρονικζσ προκεςμίεσ του ζργου. Κατά τθ ςφςκεψθ αυτι κα κρατοφνται επίςθμα πρα-

κτικά, τα οποία μποροφν κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ να ςυμπεριλθφκοφν ςτο τελικό Μθτρϊο του 

Ζργου. 

(2) Εάν οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου θ πραγματικι πρόοδοσ των εργαςιϊν 

υπολείπεται τθσ αναμενόμενθσ ι τθσ προγραμματιςμζνθσ, κατά τθν παρ. 10.3. τθσ παροφςασ ΣΥ, ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται με εντολι τθσ Υπθρεςίασ να υποβάλει ανακεωρθμζνο Χρονοδιάγραμμα, ςυ-

νοδευόμενο από αιτιολογικι ζκκεςθ, ςτθν οποία ο Ανάδοχοσ κα περιγράψει τισ προτεινόμενεσ μεκό-

δουσ που ςκοπεφει να υιοκετιςει για τθν επιτάχυνςθ των εργαςιϊν και τθν εμπρόκεςμθ εκπλιρωςθ 

των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

(3) Εκτόσ εάν ορίςει διαφορετικά θ Υπθρεςία, ο Ανάδοχοσ κα εφαρμόςει τισ υπόψθ προτεινόμενεσ μεκό-

δουσ, οι οποίεσ μπορεί να προχποκζτουν αφξθςθ των ωρϊν εργαςίασ ι του αρικμοφ προςωπικοφ και 

του εξοπλιςμοφ ι άλλεσ τροποποιιςεισ, με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου και χωρίσ ι-

διαίτερθ αποηθμίωςθ. 

(4) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί το θμερολόγιο του ζργου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 

146 του Ν. 4412/16 και τισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ.   

10.5. Ροινικζσ ριτρεσ 

Για τισ ποινικζσ ριτρεσ ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτο Άρκρο 148 του Ν. 4412/16. Θ μζςθ θμεριςια αξία 

του ζργου για τθν εφαρμογι ποινικϊν ρθτρϊν προκφπτει όπωσ ορίηεται ςτισ διατάξεισ του ωσ άνω Άρ-

κρου. Ειδικότερα, ωσ μζςθ θμεριςια αξία νοείται το πθλίκο τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ δθλαδι του ςυνολι-



   
 

κοφ χρθματικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, μαηί με το ποςό των ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων και χωρίσ το 

Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.), προσ τθν εγκεκριμζνθ προκεςμία του ζργου δθλαδι αρχικι ςυνολικι 

προκεςμία και όλεσ οι παρατάςεισ που ζχουν εγκρικεί μετά από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου. 

Θ κατάπτωςθ των ποινικϊν ρθτρϊν για υπζρβαςθ τθσ εγκεκριμζνθσ ςυνολικισ προκεςμίασ και των απο-

κλειςτικϊν τμθματικϊν προκεςμιϊν δεν ανακαλείται. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των ενδεικτικϊν τμθματικϊν προκεςμιϊν ανακαλοφνται υποχρεωτικά, 

αν το ζργο περατωκεί μζςα ςτθν εγκεκριμζνθ ςυνολικι προκεςμία δθλαδι εγκεκριμζνθ προκεςμία και 

χορθγθκείςα οριακι προκεςμία εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ. 

Αναλυτικότερα : 

10.5.1. Ροινικζσ ριτρεσ υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ 

(1) Για τθν υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 2. του Άρκρου 148 

του Ν. 4412/16 και θ ςυνολικι ποινικι ριτρα ορίηεται ςε ζξι τοισ εκατό (6%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 

χωρίσ Φ.Ρ.Α.  

(2) Θ ποινικι ριτρα που επιβάλλεται ςτον ανάδοχο για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ προκεςμί-

ασ ορίηεται ςε δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου και επιβάλλεται για 

αρικμό θμερϊν ίςο με το είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ προβλεπόμενθσ από τθ ςφμβαςθ αρχικισ ςυνο-

λικισ προκεςμίασ. Για τισ επόμενεσ θμζρεσ μζχρι ακόμα δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ αρχικισ ςυ-

νολικισ προκεςμίασ θ ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα ορίηεται ςε είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ μζςθσ 

θμεριςιασ αξίασ του ζργου. 

10.5.2. Ροινικζσ ριτρεσ υπζρβαςθσ τμθματικϊν προκεςμιϊν 

(1) Το ςυνολικό ποςό τθσ ποινικισ ριτρασ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν ορίηεται ςε ποςο-

ςτό το τρία τοισ εκατό (3%) του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

(2) Για τθν υπζρβαςθ οποιαςδιποτε τμθματικισ προκεςμίασ θ ποινικι ριτρα που επιβάλλεται ςτον ανά-

δοχο για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ τθσ τμθματικισ προκεςμίασ ορίηεται ωσ εξισ :  

α) Για τισ πρϊτεσ δζκα ( 10 ) θμερολογιακζσ θμζρεσ υπζρβαςθ προκεςμίασ , ποινικι ριτρα ίςθ προσ 

0,05*Σ/100 € θμερθςίωσ. 

β) Για τισ επόμενεσ πενιντα ( 50 ) θμερολογιακζσ θμζρεσ υπζρβαςθσ προκεςμίασ , ποινικι ριτρα 

ίςθ προσ 0,1*Σ/100 € θμερθςίωσ , όπου  Σ το ποςόν τθσ Σφμβαςθσ του Ζργου. 

10.5.3. Ροινικζσ ριτρεσ ανεξάρτθτεσ από τισ προκεςμίεσ 

Ροινικζσ ριτρεσ μθ ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου ςε ςχζςθ με το Μθτρϊο του ζργου 

Θ παράλειψθ υποβολισ του Μθτρϊου του ζργου ςυνεπάγεται τθ ςφνταξθ και εκτφπωςθ / παραγωγι του 

από τθν Υπθρεςία ςε βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου και  επιςφρει τθν επιβολι πρόςκετθσ ποινι-

κισ ριτρασ ςτον Ανάδοχο θ οποία ορίηεται ςε πζντε τοισ χιλίοισ (5‰) του ςυμβατικοφ ποςοφ. 

Ροινικζσ ριτρεσ λόγω παραλείψεων ι αμζλειασ το χρονοδιάγραμμα 

Σφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 10.3. τθσ παροφςασ Σ.Υ. , θ ποινικι ριτρα που προβλζπεται για 

παράλειψθ ι αμζλεια ωσ προσ τθν άρτια, λεπτομερι και πλιρθ ανάλυςθ, τεκμθρίωςθ, τιρθςθ και παρου-

ςίαςθ του προγράμματοσ του ζργου (αρχικοφ ι μεταγενζςτερθσ ενθμζρωςθσ) ορίηεται ςε ποςοςτό 

1:1.000 του ςυμβατικοφ τιμιματοσ. 

Ροινικζσ ριτρεσ λόγω παραλείψεων ι αμζλειασ ςτθν κακθμερινι τιρθςθ του θμερολογίου του ζργου 



   
 

 

Εφόςον ο ανάδοχοσ παραλείπει τθν υποχρζωςι του για κακθμερινι τιρθςθ θμερολογίου, επιβάλλεται 

ειδικι ποινικι ριτρα που κακορίηεται ςε διακόςια (200) ευρϊ  για κάκε θμζρα παράλειψθσ (για ςχετικι 

ποινικι ριτρα, βλ. παρ. 4., του Άρκρου 146 του Ν. 4412/16).   

Ροινικι ριτρα λόγω μθ υποβολισ τελικισ επιμζτρθςθσ από τον ανάδοχο 

Σε περίπτωςθ που δεν υποβλθκεί από τον ανάδοχο εμπροκζςμωσ θ τελικι επιμζτρθςθ, επιβάλλεται ςε 

βάροσ του, για κάκε ςυμπλθρωμζνο μινα κακυςτζρθςθσ, ειδικι ποινικι ριτρα ποςοςτοφ δφο χιλιοςτϊν 

(2%ο) επί του ςυνολικοφ ποςοφ που ζχει καταβλθκεί ςτον ανάδοχο μζχρι τότε για τθν όλθ ςφμβαςθ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 6 του Άρκρου 151 του Ν. 4412/16. 

10.5.4. Επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν 

Οι ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται ςτον ανάδοχο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 4412/16 και ςτθν πα-

ροφςα Σ.Υ. 

Ρρόςκετεσ ποινικζσ ριτρεσ, από τισ αναφερόμενεσ ςτο παρόν άρκρο τθσ ΣΥ, επιβάλλονται ςτον ανάδοχο 

εφόςον προβλζπονται  από τισ διατάξεισ του Ν. 4412/16. 

Επιπλζον ςθμειϊνεται γενικά ότι :  

Επιςθμαίνεται ότι οι περιπτϊςεισ που χριηουν αναγκαίων επιςκευϊν, κοινοποιοφνται ςτον Ανάδοχο με 

τθν επιςιμανςθ ςπουδαιότθτασ Α ( περιπτϊςεισ επείγουςασ μορφισ, που χριηουν άμεςα επζμβαςθσ ), ι 

ςπουδαιότθτασ Β ( περιπτϊςεισ με χαμθλότερο βακμό επείγοντοσ και ικανοφ διακζςιμου χρόνου πριν τθν 

επζμβαςθ ). 

Για τισ περιπτϊςεισ επιςκευϊν ι επζμβαςθσ, που θ Διευκφνουςα Υπθρεςία χαρακτθρίηει ωσ ςπουδαιότθ-

τα Α, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ ν’ αντιδρά και να αρχίηει επιςκευζσ εντόσ 3 ωρϊν το πολφ από 

τθν κοινοποίθςθ τθσ βλάβθσ, ι του ςθμείου - ςυμβάντοσ επζμβαςθσ. 

Αντίκετα, για τισ περιπτϊςεισ επιςκευϊν ι επζμβαςθσ, που θ Διευκφνουςα Υπθρεςία χαρακτθρίηει ωσ 

ςπουδαιότθτα Β, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αντιδρά και να αρχίηει επιςκευζσ εντόσ 24 ωρϊν 

το πολφ, από τθν κοινοποίθςθ τθσ βλάβθσ, ι του ςθμείου - ςυμβάντοσ επζμβαςθσ.  

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ,  κάκε χρονικι ςτιγμι, να ζχει ςε ετοιμότθτα ζνα ( 1 )  ςυνεργείο του-

λάχιςτον για αντιμετϊπιςθ περιπτϊςεων ςπουδαιότθτασ Α . 

Αποκλίςεισ των παραπάνω χρονικϊν ορίων από τον Ανάδοχο, ι τον αρικμόν των αναγκαίων διακζςιμων 

ςυνεργατϊν που θ Διευκφνουςα Υπθρεςία κα επιςθμάνει, κα τθν οδθγεί ςε χρθματικι μείωςθ από ε-

πόμενθ πιςτοποίθςθ του Αναδόχου, το φψοσ τθσ οποίασ κα κακορίηεται κάκε φορά από τθν Διευκφ-

νουςα Υπθρεςία με βάςθ τθν ζκταςθ, τθν ςπουδαιότθτα, τισ ςυνζπειεσ και τα τυχόν παράπλευρα προ-

βλιματα που δθμιουργικθκαν, από τθν μθ ζγκαιρθ επζμβαςθ του Αναδόχου.  

ΑΘΟ 11.  ΔΟΚΙΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΩΣΗΣ 

11.1. Δοκιμζσ & ζλεγχοι 

(1) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ, κα εκτελοφνται  αναγκαίεσ  δοκιμζσ.  

(2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παράςχει κάκε υλικό, ςυςκευι, εξοπλιςμό, όργανο, ςυνδρομι, ςυμβατι-

κό ι άλλο τεφχοσ ι πλθροφορία,  καφςιμα, αναλϊςιμα, κακϊσ και το κατάλλθλο εργατοτεχνικό και 

επιςτθμονικό προςωπικό που απαιτείται κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ για τθν αποδοτικι 



   
 

εκτζλεςθ των δοκιμϊν που προδιαγράφονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με ό-

λεσ τισ δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν δοκιμζσ αυτζσ.  

(3) Σε ςχζςθ με τθν καταλλθλότθτα υλικϊν, ελαττϊματα και παραλείψεισ ςυντιρθςθσ  και αςτοχίασ των 

δοκιμϊν και ελζγχων μονάδασ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 159 του Ν. 4412/16. 

11.2. Κακυςτζρθςθ διεξαγωγισ δοκιμϊν  

(1) Εάν θ κακυςτζρθςθ διεξαγωγισ των δοκιμϊν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου, θ Υπθρεςία 

διατθρεί το δικαίωμα να εκδϊςει εντολι προσ τον Ανάδοχο για τθν άμεςθ διεξαγωγι των δοκιμϊν. Ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τισ δοκιμζσ ςτισ προκεςμίεσ που κα ορίηεται ςτθν εντολι. 

(2) Εάν ο Ανάδοχοσ δεν εκτελζςει τισ αναγκαίεσ δοκιμζσ εντόσ τθσ οριςκείςασ διορίασ, ο ΚτΕ διατθρεί το 

δικαίωμα να τισ εκτελζςει, με ευκφνθ, δαπάνθ και για λογαριαςμό του Αναδόχου και να κοινοποιιςει 

ςε αυτόν τα αποτελζςματα των δοκιμϊν.  Στθν περίπτωςθ αυτι, κα κεωρθκεί ότι οι δοκιμζσ εκτελζ-

ςτθκαν ωσ εάν ο Ανάδοχοσ ιταν παρϊν και τα αποτελζςματα κα κεωρθκοφν ακριβι και ζγκυρα. 

ΑΘΟ 12.  ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΩΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο Ανάδοχοσ ΔΕΝ κα λειτουργιςει τα νζα ζργα που καταςκευάςτθκαν ςτο πλαίςιο τθσ εργολαβίασ του  

ΑΘΟ 13.  ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΩΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

(1) Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, κατά τον οποίο ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ ςυντιρθςι του, ορίηεται ςε δεκα-

πζντε (15) μινεσ ςφμφωνα με το Άρκρο 171 του Ν. 4412/16.  

(2) Κατά τον χρόνο εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επικεω-

ρεί  τακτικά το ζργο, να το διατθρεί ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να αποκακιςτά κάκε βλάβθ του. 

Θ ςυντιρθςθ κα γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τουσ καταςκευαςτζσ του εξοπλιςμοφ. Ε-

πιςθμαίνεται ότι ςτισ δαπάνεσ ςυντιρθςθσ κατά το χρόνο εγγφθςθσ περιλαμβάνονται και: 

- οι οποιεςδιποτε δαπάνεσ ςυντιρθςθσ, των  εργαςιϊν πολιτικοφ μθχανικοφ.  

- οι οποιεςδιποτε δαπάνεσ ςυντιρθςθσ των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων. 

(3) Ο Ανάδοχοσ οφείλει να αποκακιςτά άμεςα τισ βλάβεσ. Εάν αυτό δεν γίνεται θ Υπθρεςία διατθρεί το 

δικαίωμα να αποκαταςτιςει μόνθ τθσ με οποιοδιποτε τρόπο τισ βλάβεσ, οπότε θ ςχετικι δαπάνθ κα 

γίνεται εισ βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου. Στθ περίπτωςθ αυτι, ο Ανάδοχοσ κα καταβάλει 

και τισ δαπάνεσ του προςωπικοφ του Κυρίου του Ζργου που απαςχολικθκε για τθν επιςκευι των 

βλαβϊν. Εάν ο Ανάδοχοσ δεν καταβάλει το ςχετικό ποςό εντόσ δεκαπζντε θμερϊν από τθν ειδοποίθ-

ςθ θ είςπραξθ αυτοφ γίνεται από τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ που ζχει προςκομίςει ι με οποιοδιποτε 

άλλο νόμιμο τρόπο 

(4) Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει και να  ενθμερϊνει  το θμερολόγιο των εργαςιϊν ςυ-

ντιρθςθσ που ζγιναν μζςα ςτο χρόνο που είχε τθν ευκφνθ τθσ ςυντιρθςθσ. Στο θμερολόγιο κα ανα-

γράφονται και οι τυχόν βλάβεσ και δυςλειτουργίεσ που διαπιςτϊκθκαν και ο τρόποσ αποκατάςταςισ 

τουσ. Με τθν λιξθ τθσ ςυντιρθςθσ κα παραδοκεί το θμερολόγιο ςτθν Υπθρεςία. 

(5) Τριάντα θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν λιξθ του χρόνου ςυντιρθςθσ ο ανάδοχοσ πρζπει με ςχετικι 

επιςτολι του να γνωςτοποιιςει ςτθν Υπθρεςία : 

- τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ ςυντιρθςθσ με ευκφνθ του. 

- τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ που κα πραγματοποιιςει ςτο διάςτθμα των τριάντα θμερϊν. 



   
 

ΑΘΟ 14.  ΡΑΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ  

(1) Για τισ ζννοιεσ και τισ διαδικαςίεσ ζκδοςθσ / ςυντζλεςθσ των: 

i. Βεβαίωςθσ περάτωςθσ εργαςιϊν, 

ii. Διοικθτικισ παραλαβισ για χριςθ, 

iii. Ρροςωρινισ παραλαβισ του ζργου, 

iv. Χρόνου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ του ζργου, 

v. Οριςτικισ παραλαβισ του ζργου, 

ιςχφουν τα οριηόμενα ςτα Άρκρα 168, 169, 170, 171 και 172 του Ν. 4412/16.  

(2) Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ,  του ζργου από τον ανάδοχο, εκδίδεται ςχετικι Βε-

βαίωςθ Ρεράτωςθσ Εργαςιϊν του ζργου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 168 του Ν. 4412/16.  

(3) Θ προςωρινι παραλαβι του ζργου κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του Άρκρου 170 

του Ν. 4412/16.  

(4) Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, κατά τον οποίο ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ ςυντιρθςι του, ορίηεται ςε δεκα-

πζντε (15) μινεσ ςφμφωνα με το Άρκρο 171 του Ν. 4412/16. Ο χρόνοσ αυτόσ εκκινεί μετά το πζρασ 

τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ του ζργου από τον ανάδοχο. 

(5) Θ Οριςτικι παραλαβι του ζργου κα γίνει μετά τθν πάροδο του χρόνου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ του 

ζργου από τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Άρκρο 172 του Ν. 4412/16.  

ΑΘΟ 15.  ΜΗΤΩΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθν Υπθρεςία το Μθτρϊο του Ζργου το οποίο κα είναι ςυνταγ-

μζνο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, εκτόσ από τα εγχειρίδια ξζνων καταςκευαςτϊν / προμθκευτϊν, τα οποία 

μπορεί να είναι ςυνταγμζνα και ςτθν αγγλικι. Το Μθτρϊο του ζργου κα υποβλθκεί με το πζρασ των ερ-

γαςιϊν .  

Πλα τα ςτοιχεία αυτά του Μθτρϊου του Ζργου αρικμθμζνα και ταξινομθμζνα ςε φακζλουσ κα υποβλθ-

κοφν ςτθν Υπθρεςία και ςε ψθφιακι μορφι, ωσ ορίηεται ςτο τζλοσ του παρόντοσ Άρκρου. 

Ειδικότερα, το Μθτρϊο του Ζργου κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον:  

(1) Ρίνακα Απογραφισ, ςτον οποίο κα εμφανίηονται περιλθπτικά και κωδικοποιθμζνα όλα τα επιμζρουσ 

ζργα και ο εγκακιςτάμενοσ εξοπλιςμόσ. 

(2) Τεφχοσ ςτοιχείων των υψομετρικϊν αφετθριϊν και τριγωνομετρικϊν ςθμείων (υψόμετρα, ςυντεταγ-

μζνεσ) μαηί με ςχζδια απεικόνιςθσ αυτϊν. 

(3) Τεφχοσ τυχόν γεωτεχνικϊν ερευνϊν και μελετϊν που εκπόνθςε ο ανάδοχοσ. 

(4) Αντίγραφα κάκε ςχεδίου που χρθςιμοποιικθκε κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, τυποποιθμζνων δια-

ςτάςεων κατά DIN, με αρικμοφσ προοδευτικισ αρίκμθςθσ, με όλεσ τισ μεταβολζσ, ανακεωριςεισ, δι-

ορκϊςεισ και εγκρίςεισ. Τα ςχζδια κα ςυνοδεφονται από τεφχοσ με τα αναλυτικά αποτελζςματα των 

ςθμειοφμενων δοκιμϊν και ελζγχων. Πλα τα ςχζδια κα είναι καταςκευαςτικοφ επιπζδου και κα φζ-

ρουν τθν ζνδειξθ «ΟΡΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΘΚΕ». 

(5) Φωτογραφίεσ  ζγχρωμεσ  από τισ διάφορεσ φάςεισ καταςκευισ.  



   
 

Θ υποβολι του Μθτρϊου του Ζργου ςφμφωνα με τα προαναφερόμενα, αποτελεί προαπαιτοφμενο για τθν 

προςωρινι παραλαβι του ζργου. Ραράλειψθ υποβολισ του Μθτρϊου επιςφρει τθν επιβολι ποινικισ ρι-

τρασ ςτον Ανάδοχο (βλ. παρ. 10.5.3. παροφςασ Σ.Υ.). 

ΑΘΟ 16.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΡΛΗΩΜΕΣ 

16.1. Ρεριεχόμενα τιμϊν μονάδασ του τιμολογίου και δαπάνεσ που βαρφνουν τον Ανάδοχο  

(1) Συμβατικζσ τιμζσ μονάδασ για τθν υπόψθ Σφμβαςθ ορίηονται οι τιμζσ των επιμζρουσ τμθμάτων του 

ζργου (Άρκρων ι Φυςικϊν Μερϊν) του Τιμολογίου για τθν πλιρθ καταςκευι και δομικζσ του ζργου 

(2) Οι ωσ άνω ςυμβατικζσ τιμζσ μονάδασ αναφζρονται ςε εργαςίεσ πλιρωσ περαιωμζνεσ ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Οι τιμζσ αυτζσ, προςαυξθμζνεσ κατά το κατά νόμο ποςοςτό γενικϊν εξό-

δων και εργολαβικοφ οφζλουσ του Αναδόχου που ορίηεται δεκαοκτϊ τοισ εκατό (18%), περιλαμβά-

νουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ καταςκευι και λειτουργία - ςυντιρθςθ 

των ζργων, καλφπτοντασ όλεσ τισ δαπάνεσ του Αναδόχου, άμεςεσ ι ζμμεςεσ και, με τθν επιφφλαξθ 

των περί ανακεϊρθςθσ τιμϊν κειμζνων διατάξεων, αποτελοφν πλιρθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για 

τθν κατά ανωτζρω εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

(3) Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΡΑ) επί των τιμολογίων ειςπράξεων του Αναδόχου επιβαρφνει τον 

ΚτΕ. 

(4) O Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν καταβολι προσ το εργατοτεχνικό προςωπικό των κακοριηομζνων (με 

τισ εκάςτοτε εκδιδόμενεσ αποφάςεισ) από το Υπουργείο Εργαςίασ, δϊρων λόγω εορτϊν, αποηθμιϊ-

ςεων θμερϊν υποχρεωτικισ αργίασ, χοριγθςθ άδειασ με αποδοχζσ, αποηθμιϊςεισ λόγω απόλυςθσ, 

κακϊσ και καταβολι των νομίμων ειςφορϊν του υπζρ των αςφαλιςτικϊν και επικουρικϊν Οργανι-

ςμϊν ι Ταμείων (IKA κτλ). 

(5) H καταβολι των προβλεπόμενων κρατιςεων ςφμφωνα με τθν Διακιρυξθσ και τισ ιςχφουςα νομοκε-

ςία κα αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ κανονικισ απόδειξθσ πριν από τθν πλθρωμι των λογαρια-

ςμϊν. 

(6) O Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ διοδίων των πάςθσ φφςθσ μεταφορικϊν μζςων. Επίςθσ ο 

Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τον ΦΡA και τον ειδικό φόρο του Άρκρου 17 του NΔ.3092/54 επί 

των ειςαγόμενων από το εξωτερικό, πάςθσ φφςθσ υλικϊν, εφοδίων κτλ και από τουσ φόρουσ κτλ., 

που αναφζρονται ςτο NΔ.4486/65 (ΦEK 131A) και NΔ.4535/66 (ΦEK165A) περί Φορολογικϊν Διατά-

ξεων, όπωσ ιςχφουν ςιμερα. 

(7) Επίςθσ ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από δαςμοφσ και από κάκε άλλο φόρο, τζλοσ ι δικαίωμα υπζρ 

του Δθμοςίου για καφςιμα και λιπαντικά, ςφμφωνα με τον N.2366/53 (ΦEK 83A) και τον N.1081/71 

(ΦEK 273A) και τθν εγκφκλιο B19/79. 

16.2. Τροποποιιςεισ 

(1) Για τον κακοριςμό τιμϊν μονάδασ νζων εργαςιϊν, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο Άρκρο 156 του Ν. 

4412/16.  

(2) Θ τεκμαρτι ζκπτωςθ τθσ παρ. 5 του Άρκρου 156 του Ν. 4412/16 ορίηεται ίςθ με 30%.  

(3) Ο ςυντελεςτισ (ς) τθσ παρ. 6 του  Άρκρου 156 του Ν.4412/16 ορίηεται ςε 0,90.  



   
 

16.3. Ανακεϊρθςθ τιμϊν 

Θ ανακεϊρθςθ των τιμϊν γίνεται με βάςθ τισ διατάξεισ του Άρκρου 153 του Ν. 4412/16. 

16.4. Επιμετριςεισ – Ριςτοποιιςεισ – Λογαριαςμοί  

Γενικά ιςχφουν τα Άρκρα 151 και 152 του Ν. 4412/16 με τισ εξισ διευκρινίςεισ: 

(1) Το ςυμβατικό τίμθμα κα πλθρϊνεται με βάςθ τμθματικζσ πιςτοποιιςεισ του αναδόχου. Οι πιςτο-

ποιιςεισ κα ςυντάςςονται για τισ εργαςίεσ που ζχουν εκτελεςτεί ,  και κα ζχουν εγκρικεί από τθν Δι-

ευκφνουςα Υπθρεςία .  

(2) Στο λογαριαςμό κα επιςυνάπτονται όλα τα ςχετικά δικαιολογθτικά ςφμφωνα με το Ν. 4412/16 και 

τθν οικεία Διακιρυξθ. Αν ςυντρζχουν περιπτϊςεισ επιβολισ ποινικισ ριτρασ, προςτίμων κτλ. (κατά 

του όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν) αυτζσ κα απομειϊνουν το πιςτοποιοφμενο ποςό. 

(3) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υποβολι των εκάςτοτε λογαριαςμϊν να προςκομίηει και τα παρα-

ςτατικά ςτοιχεία πλθρωμισ τελϊν των κάκε φφςθσ χρθςιμοποιουμζνων ςτο ζργο μθχανθμάτων (ιδιό-

κτθτων ι όχι), ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

(4) Κάκε λογαριαςμόσ υποβάλλεται από τον Ανάδοχο ςτθν Υπθρεςία ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορ-

φι ωσ αρχείο Θ/Υ, ςτον τφπο που κα ςυμφωνθκεί με τθν Υπθρεςία.  

16.5. Εξοπλιςμόσ και υλικά που ενςωματϊνονται ςτο ζργο 

Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παρ.5 του Άρκρου 152 του Ν. 4412/16.  

16.6. Ρλθρωμζσ 

Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτα Άρκρα 152 ζωσ 156 του Ν. 4412/16. 

16.7. Κακυςτζρθςθ πλθρωμϊν 

Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 137 και ςτθν παρ. 9 του Άρκρου 152 του Ν. 4412/16.  

16.8. Ρροκαταβολι 

Ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο ςχετικό άρκρο τθσ οικείασ Διακιρυξθσ. 

16.9. Ρλθρωμι κρατιςεων / επιςτροφι εγγυιςεων 

(1) Ρριν τθν προϊκθςθ λογαριαςμοφ για πλθρωμι από τον υπόλογο του ζργου, κα προςκομίηονται από 

τον Ανάδοχο, εκτόσ από τα λοιπά δικαιολογθτικά και τα παραςτατικά καταβολισ ςτθν Τράπεηα τθσ 

Ελλάδοσ από τα οποία κα φαίνεται ότι κατατζκθκε ςτον τθροφμενο εκεί ςχετικό λογαριαςμό το πο-

ςοςτό που προβλζπεται ωσ κράτθςθ από τισ διατάξεισ του Άρκρου 27, παρ. 34 ζωσ 37 του Ν.2166/93 

(ΦΕΚ 137 Α/24-8-93). 

(2) Για τθν επιςτροφι των εγγυιςεων ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 72 του Ν. 4412/16.  

16.10. Διλωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν 

Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 168 του Ν. 4412/16.  

16.11. Ζκδοςθ λογαριαςμοφ / πιςτοποίθςθ τελικισ πλθρωμισ 

Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτισ παρ. 12 και 13 του Άρκρου 152 του Ν. 4412/16.  



   
 

16.12. Εκκακάριςθ αμοιβαίων απαιτιςεων 

Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παρ. 13 του Άρκρου 152 του Ν. 4412/16.  

ΑΘΟ 17.  ΕΚΡΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΟ ΤΟΝ 
ΕΓΟΔΟΤΗ 

17.1. Ζκπτωςθ Αναδόχου 

Εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Άρκρου 160 του Ν. 4412/16. Θ διαδικαςία ζκπτωςθσ κινείται υποχρεωτικά 

κατά του Αναδόχου εάν ςυντρζχει μία από τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2 του ωσ άνω Άρκρου. 

17.2. Ειδοποίθςθ για επανορκϊςεισ (ειδικι πρόςκλθςθ) 

Εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παρ. 4 του Άρκρου 160 του Ν. 4412/16. 

17.3. Δικαίωμα του ΚτΕ για διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Ο ΚτΕ διατθρεί το δικαίωμα να διαλφςει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκειά τθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

Ν. 4412/16. Στθν περίπτωςθ αυτι ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 1 του Άρκρου 161 του Ν. 4412/16. 

17.4. Αποηθμίωςθ ανάδοχου λόγω διάλυςθσ  τθσ ςφμβαςθσ  

Για τθν αποηθμίωςθ του Αναδόχου λόγω διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ από τον Φορζα καταςκευισ ι τον ΚτΕ, 

ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο Άρκρο 163 του Ν. 4412/16. 

ΑΘΟ 18.  ΔΙΑΚΟΡΗ ΕΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

18.1. Δικαίωμα διακοπισ εργαςιϊν από τον Ανάδοχο 

Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του Άρκρου 152 (παρ. 9) και Άρκρου 161 του Ν. 4412/16. Ειδικότερα, 

ο ανάδοχοσ μπορεί να ηθτιςει τθ διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχει μία από τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2 

του ωσ άνω Άρκρου 161. 

18.2. Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ από τον Ανάδοχο 

Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του Άρκρου 161 του Ν. 4412/16. Οι όροι και προχποκζςεισ που ο α-

νάδοχοσ μπορεί να ηθτιςεισ διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ αναφζρονται ςτθν παρ. 2 του ωσ άνω Άρκρου. 

18.3. Αποηθμίωςθ ανάδοχου λόγω διάλυςθσ  τθσ ςφμβαςθσ  

Στισ περιπτϊςεισ που διαλφεται θ ςφμβαςθ με αίτθςθ του αναδόχου, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Άρ-

κρου 163 του Ν. 4412/16.  

18.4. Ματαίωςθ διάλυςθσ  

Εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Άρκρου 106 του Ν. 4412/16.  

Δεν προβλζπεται δυνατότθτα εξαγοράσ μελετϊν τεχνικϊν λφςεων ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο (παρ. 7, άρκρου 

106, Ν. 4412/16).  



   
 

ΑΘΟ 19.  ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

19.1. Εγγυιςεισ 

Για τισ απαιτιςεισ παροχισ εγγυιςεων εκ μζρουσ του Αναδόχου ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4.2 τθσ 

παροφςασ ΣΥ. 

19.2. Ευκφνθ Αναδόχου 

(1) Σφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία, τόςο για τθν εφαρμογι των μελετϊν, 

όςο και για τθν ποιότθτα και αντοχι των ζργων, μόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο Ανάδοχοσ. Ο κάκε φφςθσ 

ζλεγχοσ που κα αςκθκεί από τθν Υπθρεςία δεν απαλλάςςει με κανζνα τρόπο τον Ανάδοχο από τθ 

ςχετικι ευκφνθ. 

(2) Πμοια, ο Ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν επιλογι των υλικϊν που κα χρθςι-

μοποιθκοφν, τθ χρθςιμοποίθςθ αυτϊν και τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

και των λοιπϊν εγκεκριμζνων ςυμβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων. 

(3) Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ και για τισ καταςκευαςτικζσ μεκόδουσ, τισ χριςεισ υλικϊν, τθ δθμιουρ-

γία και λειτουργία εργοταξιακϊν οδϊν, εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και διαμόρφωςθσ των ζργων, 

τισ απαιτιςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, και τα ςτοιχεία των μόνιμων ζργων, για τα οποία 

υπάρχει επιλογι βάςει των τυχόν μελετϊν που κα εκπονθκοφν από αυτόν. 

(4) Οι απαιτιςεισ αςφάλιςθσ εκ μζρουσ του Αναδόχου του ζργου, του ΚτΕ, των εκπροςϊπων του, του 

προςωπικοφ του, των ςυνεργατϊν του και τρίτων ορίηονται ςτο ΑΘΟ 20.  τθσ παροφςασ ΣΥ. 

(5) Σχετικά με ηθμιζσ που τυχόν κα παρουςιαςτοφν ςτο ζργο και ςτισ μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ του Αναδό-

χου ςτον τόπο του ζργου, ζχει ιςχφ και θ παρ.1, του Άρκρου 157 του Ν. 4412/16  μόνο ςε όςθ ζκταςθ 

δεν καλφπτεται από τθν αςφάλιςθ του ζργου «κατά παντόσ κινδφνου» ςφμφωνα με τουσ ειδικότε-

ρουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο ΑΘΟ 20. τθσ παροφςασ ΣΥ. Οποιεςδιποτε αςτικζσ ι ποινικζσ ευ-

κφνεσ, που προκφπτουν από οποιαςδιποτε φφςθσ δυςτυχιματα ι ηθμιζσ ςτο προςωπικό του Αναδό-

χου ι ςε τρίτουσ ι ςε περιουςίεσ τρίτων που οφείλονται είτε ςε αμζλεια είτε υπαιτιότθτα του προ-

ςωπικοφ του Αναδόχου είτε ςτισ οποιεςδιποτε καταςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ του Αναδόχου είτε 

ςτθν φπαρξθ του ζργου κακϋ εαυτοφ, βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. Σχετικά με τθν αςφά-

λιςθ τθσ «αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων» ιςχφουν οι όροι τθσ παρ. 20.4.2. τθσ παροφςασ ΣΥ.  

(6) Για όλεσ τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν ιςχφουν οι ςυμβατικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ . Οποιαδι-

ποτε ηθμιά ςτο ζργο είτε ςτα μθχανιματα είτε ςτισ εγκαταςτάςεισ, (εργοτάξια, δανειοκάλαμοι, λατο-

μεία κτλ.) που προζρχεται από οποιονδιποτε λόγο ι δολιοφκορά κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των ερ-

γαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ, πλθν ανωτζρασ βίασ όπωσ ορίηεται ςτθν παροφςα ΣΥ (βλ. ΑΘΟ 21. τθσ πα-

ροφςασ ΣΥ) που δεν ζχει καλυφκεί από το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, βαρφνει τον Ανάδοχο. Επίςθσ ο 

Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τισ ηθμιζσ που προζρχονται από οποιαςδιποτε φφ-

ςθσ δυςτυχιματα ι ηθμιζσ ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι ςε τρίτουσ ι και ςε περιουςίεσ τρίτων και 

οφείλονται ςε αμζλεια θ υπαιτιότθτά του. 

(7) Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να μεριμνά για τθ φφλαξθ κάκε υλικοφ, μθχανιματοσ εργαλείου κτλ. 

που ανικει ςε αυτόν ι ςε τρίτουσ και βρίςκεται ςτο χϊρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα προ-

βλεπόμενα μζτρα, προςλαμβάνοντασ ςυγχρόνωσ και το κατάλλθλο για το ςκοπό αυτό προςωπικό 

(φφλακεσ θμζρασ, νυκτοφφλακεσ κτλ.). Σε περίπτωςθ απϊλειασ φκοράσ, βλάβθσ, καταςτροφισ υλικοφ 

ι μθχανιματοσ κτλ., που ανικει ςε αυτόν ι τρίτουσ, ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου 



   
 

υπεφκυνοσ να αποηθμιϊςει τον ιδιοκτιτθ ι να αποκαταςτιςει το υλικό κτλ., χωρίσ να δικαιοφται να 

προβάλει αξίωςθ για οποιαδιποτε δικι του αποηθμίωςθ ι και να εγείρει αξίωςθ επζκταςθσ των προ-

κεςμιϊν καταςκευισ του ζργου, πλθν περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ που δεν ζχουν καλυφκεί από το 

αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο. 

(8) Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει, κατά τθν εκτζλεςθ των Ζργων, όλα τα απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ 

που επιβάλλονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία κακϊσ και κάκε άλλο μζτρο που αναφζρεται ςτθν 

παροφςα και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των ΤεΡρο. 

(9) Μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου, ο Ανάδοχοσ ευκφνεται κατά τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδι-

κα, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του Άρκρου 172 του Ν. 4412/16. 

19.3. Ευκφνθ ΚτΕ 

(1) Θ ευκφνθ του ΚτΕ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τα οριηόμενα ςτο ΑΘΟ 2. τθσ πα-

ροφςασ ΣΥ.  Επιπλζον, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κατά το βακμό που δεν καλφπτονται από τα 

αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια που ορίηονται ςτο ΑΘΟ 20. τθσ παροφςασ ΣΥ, ο ΚτΕ αναλαμβάνει τουσ 

κινδφνουσ για ηθμιζσ προκαλοφμενεσ από αποδεδειγμζνθ υπαιτιότθτά του και από τισ αιτίεσ που ορί-

ηονται ςτθν παρ. 20.3. τθσ παροφςασ ΣΥ. 

(2) Εφόςον κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ ι τα εκτελεςκζντα από αυτόν ζργα υποςτοφν 

ηθμιζσ, προκαλοφμενεσ από ευκφνθ που ζχει αναλάβει ο ΚτΕ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθ προ-

θγοφμενθ παράγραφο, κα ειδοποιιςει εγγράφωσ προσ τοφτο τθν Υπθρεςία και κα δικαιοφται παρά-

ταςθσ προκεςμίασ ι/και πλθρωμισ του κόςτουσ αποκατάςταςθσ των ηθμιϊν ςτο βακμό που αυτζσ 

δεν καλφπτονται από τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια που ορίηονται ςτο ΑΘΟ 20. τθσ παροφςασ ΣΥ, 

κατά τα οριηόμενα ςτθν παροφςα και ςτο Άρκρο 157 του Ν. 4412/16. 

19.4. Ρνευματικά και βιομθχανικά δικαιϊματα 

(1) Σε περίπτωςθ που κάποια υλικά, μθχανιματα, λογιςμικό ι τρόποι εργαςίασ, από τα απαιτοφμενα για 

το ζργο, καλφπτονται από πνευματικά ι βιομθχανικά δικαιϊματα ι διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ, τα ζ-

ξοδα απόκτθςθσ των ςχετικϊν δικαιωμάτων για τθ χρθςιμοποίθςι τουσ βαρφνουν τον Ανάδοχο, χω-

ρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ από τον ΚτΕ. 

(2) Επίςθσ ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για οποιαδιποτε παράτυπθ ι παράνομθ χρθςιμο-

ποίθςθ υλικϊν, μεκόδων, μελετϊν, μθχανθμάτων, λογιςμικϊν κτλ., που καλφπτονται από πνευματικά 

ι βιομθχανικά δικαιϊματα ι διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ. 

(3) Αν ο Ανάδοχοσ παραλείψει, ςκόπιμα ι ακζλθτα, να αποκτιςει με ορκό και νόμιμο τρόπο τα ανωτζρω 

δικαιϊματα, θ παράλειψθ αυτι κεωρείται αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά και επιςφρει τισ ακόλουκεσ 

κυρϊςεισ: 

i. Ο ΚτΕ δικαιοφται, με μονομερι ενζργεια του, να του παρακρατιςει από τον πρϊτο επόμενο λογα-

ριαςμό ι να εκπζςει από τισ εγγυιςεισ για καλι εκτζλεςθ το ποςό που αντιςτοιχεί ςτα ανωτζρω 

δικαιϊματα (πνευματικά, βιομθχανικά ι ευρεςιτεχνίασ), ι το ποςό ςτο οποίο τυχόν κα καταδικα-

ςτεί ι ςυγκαταδικαςτεί από τον κάτοχο του δικαιϊματοσ. Τοφτο ιςχφει ζςτω και αν θ ςχετικι δίκθ 

δεν ζχει τελεςιδικιςει. Ο όροσ αυτόσ ζχει ιςχφ, αν θ προβλεπόμενθ ςτο ΑΘΟ 20. τθσ παροφςασ 

ΣΥ αςφάλιςθ δεν καλφπτει και τθν περίπτωςθ αυτι. 

ii. Ο ΚτΕ δικαιοφται να αξιϊςει αποηθμίωςθ για θκικι βλάβθ. 



   
 

ΑΘΟ 20.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

20.1. Γενικζσ απαιτιςεισ αςφάλιςθσ 

(1) Κατά τθ ςφναψθ των αςφαλίςεϊν του ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει υπόψθ του και να ςυμμορ-

φϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, όπωσ ιςχφει κατά τθν θμζρα ςφναψθσ των αςφα-

λιςτικϊν ςυμβάςεων, όπωσ ενδεικτικά, Ν.Δ.400/70 όπωσ τροποποιικθκε με το ΡΔ.118/85, Ν.489/76 

όπωσ κωδικοποιικθκε με το ΡΔ.237/86 και ςυμπλθρϊκθκε με το Ν.1569/85, ΡΔ.1019/81, ΡΔ.118/85, 

Ν.1256/82, Ν.1418/84, ΡΔ.609/85, Ν.1380/85. Ομοίωσ, εφόςον το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από πό-

ρουσ τθσ ΕΕ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τθν περί αςφαλίςεων νομοκεςία τθσ Ευρωπα-

ϊκισ Ζνωςθσ και με τισ διατάξεισ των Κοινοτικϊν Οδθγιϊν. 

(2) Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων. 

(3) Ωσ αςφάλιςθ κεωρείται θ πρωταςφάλιςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.Δ.400/1970.  Οι ανταςφα-

λίςεισ δεν υπόκεινται ςτισ ρυκμίςεισ του ΝΔ.400/1970 και ςυνεπϊσ δεν γίνονται δεκτζσ ωσ αςφαλι-

ςτιρια του ζργου. 

(4) Κάκε αςφάλιςθ, τθσ οποίασ το αςφαλιςτιριο εκδίδεται ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι, κα προςυπο-

γράφεται από τον αντιπρόςωπο ςτθν Ελλάδα τθσ εκδότριασ και διζπεται από το ΝΔ.400/1970, όπωσ 

ιςχφει. 

(5) Οι παρεχόμενεσ αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κατά οποιοδιποτε τρόπο τισ υπο-

χρεϊςεισ και τισ ευκφνεσ του Ανάδοχου που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ του ζργου, ιδιαίτερα ςε ό,τι 

αφορά τισ προβλεπόμενεσ από τισ ςχετικζσ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ απαλλαγζσ, εξαιρζςεισ, εκπτϊ-

ςεισ, προνόμια, περιοριςμοφσ κτλ., και ο Ανάδοχοσ παραμζνει αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν απο-

κατάςταςθ ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι/και πράγματα και πζραν από τα ποςά κάλυψθσ των πιο πάνω α-

ςφαλιςτθρίων. 

(6) Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ : 

- κα ζχουν καταρτιςκεί εγγράφωσ 

- κα περιλαμβάνουν όρουσ οι οποίοι κα ικανοποιοφν πλιρωσ τουσ όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν  

- και κα τυγχάνουν τθσ αποδοχισ  του ΚτΕ. 

Θ αποδοχι του ΚτΕ ζχει τθν ζννοια ότι οι όροι των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων ανταποκρίνονται ςτουσ 

όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν. 

(7) Θ εκ μζρουσ του Αναδόχου καταβολι του πρϊτου αςφαλίςτρου, που αποτελεί αςφαλιςτικό βάροσ 

και που είναι απαραίτθτθ για τθν ζναρξθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ αςφάλιςθσ, κα γίνεται 

πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου. 

(8) Οι γενικοί όροι αςφάλιςθσ και οι εξαιρζςεισ που κεςπίηουν δεν κίγουν τθν, από το Ν.489/76 και το 

ΡΔ.237/86, ευκφνθ των αςφαλιςτϊν ζναντι τρίτων, θ οποία παραμζνει αλϊβθτθ από τουσ όρουσ του 

αςφαλιςτθρίου. 

(9) Ο Ανάδοχοσ οφείλει, με μζριμνα και δαπάνθ του, να ςυνάψει αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ που να καλφ-

πτουν κατ' ελάχιςτον τισ αςφαλίςεισ (πρόςωπα και αντικείμενα αςφάλιςθσ) που αναφζρονται ςτισ 

παρ. 20.4., 20.5. και 20.6. και ςφμφωνα με τισ ειδικζσ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παρ. 20.7. του 

παρόντοσ Άρκρου. 



   
 

(10) Οι αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ κα είναι φερζγγυεσ ςτο μζτρο των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνουν για το 

παρόν ζργο και κα ζχουν δόκιμθ δραςτθριότθτα ςε χϊρεσ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι / και του 

ΕΟΧ. 

(11) Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ κα ςυνάπτονται ςε Ευρϊ. 

(12) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κζτει ςτθ διάκεςθ των αςφαλιςτϊν : 

- κάκε ςτοιχείο που ζκεςε ο ΚτΕ υπόψθ των διαγωνιηομζνων 

- κάκε ςτοιχείο από τθν προςφορά του που υπζβαλε ωσ διαγωνιηόμενοσ 

- κάκε ςτοιχείο από τισ ζρευνεσ / μελζτεσ που τυχόν κα υποβάλει ωσ Ανάδοχοσ κατά τθν εκπλιρωςθ 

των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων 

- κάκε ςτοιχείο από τισ μελζτεσ που ο ΚτΕ κζτει υπόψθ του Αναδόχου. 

Επίςθσ υποχρεοφται να επιτρζπει τθν προςπζλαςθ των εργοταξίων του, αποκθκϊν του κτλ. από τουσ 

εκπροςϊπουσ των αςφαλιςτϊν. 

(13) Ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα: 

- να επικοινωνεί απ' ευκείασ με τουσ αςφαλιςτζσ.  

- να παρζχει ςτουσ αςφαλιςτζσ ςτοιχεία που ζχει υποβάλει ο Ανάδοχοσ. 

- να παρζχει ςτουσ αςφαλιςτζσ ςτοιχεία δικϊν του παρατθριςεων και ελζγχων. 

Θ υπό του ΚτΕ άςκθςθ του δικαιϊματοσ τοφτου δεν ςυνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για οποι-

αςδιποτε φφςθσ αποηθμιϊςεισ. 

(14) Κατά τθν υποβολι των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων τθσ παρ. 20.4. τθσ παροφςασ ΣΥ, οι αςφαλιςτικζσ 

εταιρείεσ κα πρζπει να ςυνυποβάλλουν και Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςτθν οποία να αναφζρουν ότι ζλαβαν 

γνϊςθ του παρόντοσ Άρκρου τθσ ΣΥ και ότι με το αςφαλιςτιριο καλφπτονται πλιρωσ και χωρίσ καμία 

εξαίρεςθ όλοι οι όροι και απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτα υπόψθ άρκρα. Πμοια, κατά τθν υποβολι 

του αςφαλιςτθρίου τθσ παρ. 20.6. τθσ παροφςασ ΣΥ, εφόςον τοφτο αναφζρεται ςε αςφαλιςτιριο του 

ςυγκεκριμζνου ζργου (Project cover) και όχι ςε αςφαλιςτιριο ετιςιασ βάςθσ των μελετθτϊν / ςυμ-

βοφλων (Annual open cover) με όριο κάλυψθσ τουλάχιςτον τα ηθτοφμενα, οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ 

κα πρζπει να υποβάλλουν Υπεφκυνθ Διλωςθ ιδίου περιεχομζνου με τθν προθγοφμενθ υποπαράγρα-

φο. 

(15) Εφίςταται θ προςοχι του Αναδόχου ςτα παρακάτω : 

- Οι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ (ελλθνικζσ και αλλοδαπζσ) υπόκεινται υποχρεωτικά ςτθν αρμοδιό-

τθτα των ελλθνικϊν δικαςτθρίων και κάκε αςφαλιςτιριο που ζρχεται ςε αντίκεςθ προσ τον κανό-

να δθμοςίασ τάξεωσ τθσ παρ.2, του Άρκρου 23 του ΝΔ.400/1970 είναι άκυρο. 

- Αντίγραφα αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων δεν κα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν ζχουν επικυρωκεί 

από φορζα αρμόδιο για τθν ζκδοςθ κυρωμζνων αντιγράφων. 

20.2. Ειδικζσ ριτρεσ για τισ περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου με τισ υποχρεϊςεισ του 

(1) Αν απαιτείται αλλαγι αςφαλιςτικισ εταιρίασ ι τροποποίθςθ των όρων τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ ι 

αμφότερα, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθ ςχετι-

κι ειδοποίθςθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ μπορεί να εφαρμοςτεί θ διαδικαςία ζκπτωςθσ ςφμφωνα με το 

Άρκρο 160 του Ν. 4412/16. 

(2) Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραλείψει ι αμελιςει να ςυμμορφωκεί με τισ αςφαλιςτικζσ του υ-

ποχρεϊςεισ, ο ΚτΕ δικαιοφται να ςυνάψει ςτο όνομα και με δαπάνεσ του Αναδόχου τθν(τισ) αντίςτοι-

χθ(εσ) αςφαλιςτικι(ζσ) ςφμβαςθ(εισ). Τα αςφάλιςτρα και οι ςχετικζσ δαπάνεσ ςφναψθσ τθσ(των) 



   
 

ςφμβαςθσ(εων) κα καταβλθκοφν από τον Ανάδοχο εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθ ςχετικι ει-

δοποίθςθ.  

(3) Σε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ των οφειλομζνων από τον Ανάδοχο, κα ιςχφςουν τα ορι-

ηόμενα ςτθν παράγραφο 2.4., (3) τθσ παροφςασ ΣΥ, με τθ διευκρίνιςθ ότι οι τόκοι υπερθμερίασ κα 

υπολογίηονται: 

- για τα αςφάλιςτρα, από τθν θμερομθνία καταβολισ τουσ, 

- και για τα τυχόν λοιπά ζξοδα από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ προσ τον Ανάδοχο των οφειλομζ-

νων ποςϊν. 

(4) Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αμελεί ι δυςτροπεί να καταβάλει ςτουσ αςφαλιςτζσ το οφειλόμενο 

ποςό των αςφαλίςτρων, ο ΚτΕ για να αποφφγει ενδεχόμενθ ακφρωςθ των αςφαλιςτθρίων, δικαιοφται 

να καταβάλει τα αςφάλιςτρα ςτουσ αςφαλιςτζσ, με χρζωςθ και για λογαριαςμό του Αναδόχου, μετά 

προθγοφμενθ ειδοποίθςθ του τελευταίου. Σε τζτοια περίπτωςθ, θ εκ μζρουσ του ΚτΕ είςπραξθ των 

ποςϊν των αςφαλίςτρων που κατζβαλε, προςαυξθμζνων με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ, κα γίνεται 

ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο του παρόντοσ.   

(5) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ςτουσ δικαιοφχουσ κάκε ποςό που δεν μπορεί να ειςπραχκεί 

από τουσ αςφαλιςτζσ λόγω εξαιρζςεων, απαλλαγϊν κτλ., ςφμφωνα με τουσ όρουσ των αςφαλιςτθρί-

ων. Σε περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα να ειςπράξει τα οφειλόμενα 

ςφμφωνα με τθν ωσ άνω παράγραφο 20.2., (3). 

(6) Σε περίπτωςθ που θ αςφαλιςτικι εταιρία με τθν οποία ο Ανάδοχοσ ςυνιψε αςφαλιςτικι ςφμβαςθ, 

παραλείψει ι αρνθκεί να εξοφλιςει (μερικά ι ολικά) οποιαδιποτε ηθμιά κτλ., για οποιοδιποτε λόγο 

ι αιτία, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν αποκατάςταςθ τθσ μθ εξοφλθμζνθσ ηθμιάσ 

ι βλάβθσ ι καταβολισ αποηθμίωςθσ κτλ., ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Ο ΚτΕ, ςε περίπτω-

ςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, κα υπολογίςει το αντίςτοιχο ποςό και κα ζχει το δικαίωμα να ειςπρά-

ξει τα οφειλόμενα ςφμφωνα με τθ ωσ άνω παράγραφο 20.2. (3). 

(7) Σε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ διακοπισ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου, το ζργο, ςε 

οποιαδιποτε φάςθ και αν βρίςκεται, κα αςφαλιςκεί ζναντι όλων των ενδεχομζνων κινδφνων από τον 

ΚτΕ και τα ζξοδα τθσ αςφάλιςθσ αυτισ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο κατά τα ανωτζρω. 

20.3. Διαδικαςία ελζγχου από τον ΚτΕ τθσ επάρκειασ των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων 

(1) Ο ΚτΕ κα ελζγχει τισ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ όςον αφορά τθ ςυμβατότθτα των όρων τθσ αςφαλιςτι-

κισ ςφμβαςθσ με τουσ όρουσ του παρόντοσ Άρκρου και των λοιπϊν όρων των ςυμβατικϊν τευχϊν. 

(2) Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν Υπθρεςία, κατά τθν υπογραφι του εργολαβικοφ ςυμφωνθτικοφ, τισ 

αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ των παραγράφων 20.4. και 20.6. τθσ παροφςασ ΣΥ. Δεκτι γίνεται επίςθσ επί-

ςθμθ βεβαίωςθ αςφάλιςθσ τθσ / των αςφαλιςτικισ / ϊν εταιρίασ / ιϊν (Cover Note Policy) ςυνο-

δευόμενθ από τθν υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παραγράφου 20.1. (14) τθσ παροφςασ ΣΥ. 

(3) Τα εν λόγω αςφαλιςτιρια κα υποβλθκοφν μαηί με τθν απόδειξθ πλθρωμισ τθσ προκαταβολισ των 

αςφαλίςτρων. Επιςθμαίνεται ότι ςτα ωσ άνω αςφαλιςτιρια κα ζχει περιλθφκεί όροσ ότι ο ΚτΕ διατθ-

ρεί το δικαίωμα για τθν απαρζγκλιτθ εφαρμογι όλων των ςχετικϊν απαιτιςεϊν του. 

(4) Σε περίπτωςθ αντιρριςεων του ΚτΕ επί τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει πλιρθ ςυμ-

μόρφωςθ προσ τισ παρατθριςεισ του ΚτΕ.  Ρροσ τοφτο, εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από λιψεωσ 

τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ του ΚτΕ, κα υποβάλει τθν αναμορφωμζνθ αςφαλιςτικι ςφμβαςθ προσ επα-

νζλεγχο. 



   
 

(5) Αν και θ νζα αςφαλιςτικι ςφμβαςθ δεν πλθροί τουσ όρουσ αποδοχισ τθσ από τον ΚτΕ, τότε ο ΚτΕ δφ-

ναται να εφαρμόςει τισ προβλζψεισ τθσ παραγράφου 20.2., (1) τθσ παροφςασ ΣΥ. 

(6) Σε περίπτωςθ ςυμφωνίασ του ΚτΕ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει το πρϊτο αςφάλιςτρο και να 

υποβάλει ςτθν Υπθρεςία τθν κάκε αςφαλιςτικι ςφμβαςθ με τα αποδεικτικά καταβολισ του πρϊτου 

αςφαλίςτρου, ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν παρ. 10.2.2 τθσ παροφςασ ΣΥ. 

(7) Ο  ζλεγχοσ ι θ ςιωπθλι αποδοχι αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο, οφτε απο-

μειϊνει οποιαδιποτε ευκφνθ του, που απορρζει από το παρόν Άρκρο και γενικά τθ ςφμβαςθ του ζρ-

γου. 

(8) Αν ο Ανάδοχοσ δεν τθριςει τθν προκεςμία των ανωτζρω παραγράφων 20.3., (4) ι (5), ο ΚτΕ δφναται 

να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο ςφμφωνα με το Άρκρο 160 του Ν. 4412/16 ι να ςυνάψει τα αςφα-

λιςτιρια ςυμβόλαια με αςφαλιςτικι εταιρία τθσ επιλογισ του και ςτο όνομα, για λογαριαςμό και με 

δαπάνθ του Αναδόχου. 

20.4. Αςφάλιςθ εργαςιϊν και εξοπλιςμοφ του Αναδόχου 

20.4.1. Ελάχιςτθ κάλυψθ αςφάλιςθσ του ζργου «κατά παντόσ κινδφνου» 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει πλιρωσ και «κατά παντόσ κινδφνου» και ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν, τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι νομοκεςία, για το ςυμβατικό τίμθμα του 

ζργου ςυμπεριλαμβανομζνων των τυχόν αναπροςαρμογϊν αυτοφ (κετικϊν ι αρνθτικϊν).  

(2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ηθτά από τουσ αςφαλιςτζσ του, κατά τακτά χρονικά διαςτιματα, τθν α-

ναπροςαρμογι του φψουσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ, ςφμφωνα με το πραγματικό ςυμβατικό τίμθμα 

του ζργου. 

(3) Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ παρζχεται ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ, ηθμίασ ι καταςτροφισ, μερικισ ι 

ολικισ, που οφείλεται ι προκαλείται από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, τυχαία περιςτατικά, αιφνίδια γε-

γονότα, φυςικά φαινόμενα, αμζλεια / ςφάλμα / παράλειψθ ι λάκοσ τθσ μελζτθσ οποκενδιποτε και 

αν προζρχεται ι / και καταςκευι, ελαττωματικά ενςωματωμζνα υλικά, κακοτεχνία / λανκαςμζνθ ερ-

γαςία, πλθμμελι / ελλιπι ςυντιρθςθ κτλ.  Επίςθσ θ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για: 

- βλάβεσ / καταςτροφζσ που προζρχονται από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ ζςτω και εξαιρετικά 

ςπάνιασ εμφάνιςθσ (δεν κα κεωροφνται περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ) 

- βλάβεσ / καταςτροφζσ από ςειςμοφσ και άλλα ςυναφι με το ζργο ατυχιματα και ηθμιογόνα ςυμ-

βάντα (δεν κα κεωροφνται περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ). 

Πμοια κα παρζχεται αςφαλιςτικι κάλυψθ για τα κάκε φφςθσ υλικά από τθν παραλαβι τουσ μζχρι τθν 

ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο. 

(4) Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ είναι αποδεκτό να μθν περιλαμβάνει ηθμιζσ προκαλοφμενεσ από τισ αιτίεσ 

που κεμελιϊνουν περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ κατά τα οριηόμενα ςτο ΑΘΟ 21. τθσ παροφςασ ΣΥ.  

(5) Στθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ κα περιλαμβάνεται όροσ ότι οι αςφαλιςτζσ παραιτοφνται του δικαιϊμα-

τοσ τθσ υποαςφάλιςθσ. 

(6) Επίςθσ με το ίδιο αςφαλιςτιριο κα αςφαλίηονται «κατά παντόσ κινδφνου» και οι μόνιμεσ ι / και προ-

ςωρινζσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου, κακϊσ επίςθσ και ο εν γζνει μθχανικόσ εξοπλι-

ςμόσ, που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι του ζργου. 

(7) Θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και λιγει μετά τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ του ζργου. 



   
 

20.4.2. Αςφάλιςθ κατά ςωματικϊν βλαβϊν και ηθμιϊν ιδιοκτθςίασ (Αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι 

τρίτων) 

(1) Με τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ «αςτικι ευκφνθ» του Αναδόχου ζναντι τρίτων και οι αςφα-

λιςτζσ υποχρεοφνται να καταβάλουν αποηθμιϊςεισ ςε τρίτουσ για ςωματικζσ βλάβεσ, ψυχικι οδφνθ, 

θκικι βλάβθ και υλικζσ ηθμιζσ ςε πράγματα, ακίνθτα και κινθτά ι και ηϊα, που προξενοφνται κακ' όλθ 

τθ διάρκεια του ζργου και εξαιτίασ των εργαςιϊν καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, αποκατάςτα-

ςθσ ηθμιϊν του ζργου και διαφόρων άλλων ρυκμίςεων, οποτεδιποτε γίνονται αυτζσ, και εφόςον ε-

κτελοφνται ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου.  Θα καλφπτονται επίςθσ και 

ηθμιζσ ςε όμορεσ ιδιοκτθςίεσ / εγκαταςτάςεισ. 

(2) Τα όρια αποηθμίωςθσ από τθν αςφάλιςθ, ςε ζνα αυτοτελζσ αςφαλιςτιριο αςτικισ ευκφνθσ ζναντι 

τρίτων κα είναι, κατά περιςτατικό, όπωσ ορίηεται παρακάτω: 

- Για υλικζσ ηθμιζσ κετικζσ ι αποκετικζσ ςε πράγματα τρίτων, ανεξάρτθτα από τον αρικμό των ηθμι-

ωκζντων τρίτων : 200.000 €  

- Για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο τρίτων κατ’ άτομο και ατφχθμα: 150.000 € 

- Για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο τρίτων μετά από ομαδικό ατφχθμα ανεξάρτθτα από τον αρικμό των 

πακόντων: 1.000.000 € 

(3) Το ανϊτατο ακροιςτικό όριο ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν ορίηεται για όλθ τθ διάρκεια τθσ αςφάλειασ 

ςε 2.000.000 €.   

(4) Θ ευκφνθ των αςφαλιςτϊν κα αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και λιγει με το πζρασ τθσ πε-

ριόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ. 

20.4.3. Αςφάλιςθ Κυρίου Μθχανικοφ Εξοπλιςμοφ  

(1) Με το ίδιο ωσ άνω αςφαλιςτιριο «κατά παντόσ κινδφνου» κα καλφπτεται και ο βαςικόσ ι εξειδικευ-

μζνοσ μθχανικόσ εξοπλιςμόσ, ο οποίοσ κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν καταςκευι του ζργου.   

(2) Στο αςφαλιςτιριο κα επιςυνάπτεται θ ςχετικι κατάςταςθ με τα χαρακτθριςτικά και τθν ταυτότθτα 

των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Θ ςυγκεκριμζνθ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για αξίεσ αντικα-

τάςταςθσ των μθχανθμάτων με καινοφργια, αντίςτοιχου τφπου ι τουλάχιςτον ίδιασ δυναμικότθτασ. 

(3) Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ κα είναι αςφαλιςμζνοσ ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ ι ηθμιάσ (εξαιρου-

μζνων των ίδιων εςωτερικισ φφςθσ μθχανικϊν / θλεκτρολογικϊν / θλεκτρονικϊν κτλ. βλαβϊν), που 

οφείλονται ι προκαλοφνται από ανωτζρα βία, ανκρϊπινο λάκοσ ι / και τυχαία περιςτατικά. 

(4) Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται, για οποιαδιποτε περίπτωςθ, να διεκδικιςει από τον ΚτΕ αποηθμίωςθ για 

τυχόν ηθμιά ι ολικι απϊλεια μθχανιματοσ κτλ. ακόμθ και για περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ. 

(5) Θ αςφάλιςθ των μθχανθμάτων κα καλφπτει και τθ μετακίνθςθ, τθ μεταφορά και τουσ τυχαίουσ ελιγ-

μοφσ όλων των μθχανθμάτων προσ και από τθν περιοχι του ζργου. 

20.5. Αςφάλιςθ προςωπικοφ του Αναδόχου 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο ςτο ΙΚΑ και ςτα λοιπά ταμεία όλο το προςωπικό, θμε-

δαπό και αλλοδαπό, που απαςχολεί ο ίδιοσ ι οι υπεργολάβοι του, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφου-

ςα νομοκεςία και τισ οικείεσ περί ΙΚΑ διατάξεισ. 

(2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το εργατοτεχνικό και υπαλλθλικό προςωπικό του, θμεδαπό 

και αλλοδαπό, ζναντι ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ ι εταιρίεσ, αναγνωριςμζνεσ από 

το Κράτοσ και που λειτουργοφν νόμιμα, εφόςον το προςωπικό αυτό δεν υπάγεται ςε διατάξεισ τθσ ι-



   
 

ςχφουςασ νομοκεςίασ περί ΙΚΑ. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για το κάκε φφςθσ προςωπικό που α-

παςχολοφν, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, οι υπεργολάβοι, προμθκευτζσ, ςφμβουλοι και κάκε 

φφςθσ ςυνεργάτεσ του Αναδόχου.  

(3) Ο ΚτΕ δικαιοφται να ελζγχει τθν τιρθςθ των όρων του παρόντοσ Άρκρου, ο δε Ανάδοχοσ υποχρεοφται 

να παρζχει ςτον ΚτΕ όλα τα ςχετικά ςτοιχεία για τθν πραγματοποίθςθ των υπόψθ ελζγχων. 

(4) Οι όροι των ανωτζρω παραγράφων ιςχφουν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι το πζρασ τθσ πε-

ριόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ. 

20.6. Αςφάλιςθ επαγγελματικισ ευκφνθσ ςυμβοφλων μθχανικϊν / μελετθτϊν 

(1) Ο Ανάδοχοσ κα μεριμνιςει για τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ, με ανεξάρτθτο αςφαλιςτιριο, τθσ επαγγελ-

ματικισ αςτικισ ευκφνθσ μελετθτϊν και τυχόν ςυμβοφλων που κα χρθςιμοποιιςει για τθν τυχόν εκ-

πόνθςθ μελετϊν για το ζργο ζναντι κινδφνων ι ςυνεπειϊν που κα απορρζουν από ςφάλματα ι πα-

ραλείψεισ εκ μζρουσ των μελετθτϊν / ςυμβοφλων (Professional Indemnity Insurance - Project cover).  

Στθν περίπτωςθ που ο μελετθτισ ι ζνασ ι περιςςότεροι επί μζρουσ μελετθτζσ (από ομάδα μελετθ-

τϊν) διακζτουν αςφαλιςτιριο επαγγελματικισ ευκφνθσ ςε ετιςια βάςθ (Αnnual Open Cover), με όρια 

κάλυψθσ τουλάχιςτον τα ηθτοφμενα, τότε είναι δυνατό αυτά να χρθςιμοποιθκοφν ςτα πλαίςια τθσ 

ανωτζρω ςυγκεκριμζνθσ απαίτθςθσ. 

(2) Το αςφαλιςτιριο κα καλφπτει τθν ευκφνθ των μελετθτϊν (για τισ μελζτεσ που εκπονικθκαν από τον 

ίδιο ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ΣΥ) που απορρζει από τον Αςτικό Κϊδικα και από το Ν. 

4412/16.  Κατϋ ελάχιςτο, κα καλφπτει ςωματικζσ βλάβεσ / κάνατο και άμεςεσ / ζμμεςεσ υλικζσ ηθμίεσ 

τρίτων που απορρζουν από αμζλεια / ςφάλμα / παράλειψθ ςε ςχζςθ με τθν εκπονθκείςα μελζτθ ι 

τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Συμβοφλου.  Με το ίδιο αςφαλιςτιριο κα καλφπτονται και κάκε φφςθσ 

δικαςτικά ζξοδα και δαπάνεσ κακϊσ επίςθσ και το κόςτοσ επαναςχεδιαςμοφ, ανακεϊρθςθσ ι διόρ-

κωςθσ τθσ μελζτθσ, εφόςον προκφπτει υπαιτιότθτα του μελετθτι. 

(3) Τα όρια αποηθμίωςθσ για ενδεχόμενεσ ηθμιζσ αποδιδόμενεσ ςε επαγγελματικι ευκφνθ μελετθτι / 

ςυμβοφλου ορίηονται ωσ εξισ:  

- Ανά απαίτθςθ τουλάχιςτον 1.000.000 € 

- Ανϊτατο ακροιςτικό όριο κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ αςφάλειασ τουλάχιςτον 2.000.000 €.  

(4) Στο αςφαλιςτιριο πρζπει να αναφζρεται με ςαφινεια, ότι ο ζλεγχοσ των μελετϊν από τον ΚτΕ δεν 

περιορίηει τισ ευκφνεσ του αςφαλιςτι. 

(5) Το αςφαλιςτιριο, από φερζγγυεσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, κα προςκομίηεται ςτον ΚτΕ, μαηί με το βα-

ςικό αςφαλιςτιριο κάλυψθσ τθσ καταςκευισ του ζργου τθσ παρ. 20.4. τθσ παροφςασ ΣΥ για ςχετικό 

ζλεγχο, κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ του ζργου. Δεκτι  γίνεται επίςθσ επίςθμθ βεβαίωςθ α-

ςφάλιςθσ των αςφαλιςτικϊν εταιριϊν (Cover Note Policy) ςυνοδευμζνο από τθν υπεφκυνθ διλωςθ 

τθσ παρ. 20.1. (14), ανωτζρω.   

(6) Ωσ χρόνοσ παραγραφισ τθσ επαγγελματικισ αςτικισ ευκφνθσ μελετθτϊν / ςυμβοφλων κα κεωρείται θ 

εξαετία από τθν ζγκριςθ του μθτρϊου του ζργου. 

20.7. Ειδικοί όροι που πρζπει να περιλαμβάνονται ςτο αςφαλιςτιριο του ζργου 

Στο ενιαίο αςφαλιςτιριο των καλφψεων των παρ. 20.4. και 20.6. τθσ παροφςασ ΣΥ κα περιλαμβάνονται 

οπωςδιποτε οι ακόλουκοι ειδικοί όροι: 



   
 

(1) Στθν ζννοια τθσ λζξθσ «Αςφαλιηόμενοσ» περιλαμβάνεται ο Ανάδοχοσ και το κάκε φφςθσ προςωπικό 

που απαςχολεί με οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ εργαςίασ με αυτόν ςτα πλαίςια του ςυγκεκριμζνου 

ζργου, κακϊσ επίςθσ και ο ΚτΕ, θ εκπροςωποφςα αυτόν Υπθρεςία και τα εντεταλμζνα όργανά τθσ, οι 

τυχόν Υπεργολάβοι / Μελετθτζσ του ζργου. 

(2) Ο ΚτΕ, οι εκπροςωποφςεσ αυτόν Υπθρεςίεσ και το εν γζνει προςωπικό τουσ, οι ςφμβουλοι του ΚτΕ (ι / 

και των Υπθρεςιϊν του) και το προςωπικό τοφτων κεωροφνται τρίτα πρόςωπα, ςφμφωνα με τουσ ό-

ρουσ και τισ εξαιρζςεισ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ με τθν εφαρμογι του παραρτιματοσ «διαςταυ-

ροφμενθ ευκφνθ αλλιλων» (cross liability), το οποίο καλφπτει τθν αςτικι ευκφνθ αςφαλιηόμενων φο-

ρζων. 

(3) Θ αςφαλιςτικι εταιρία κα υποχρεοφται να αποκροφει οποιαδιποτε αγωγι εγείρεται τυχόν κατά: 

- του Αναδόχου 

- ι / και των υπεργολάβων, μελετθτϊν και ςυμβοφλων του 

- ι / και του ΚτΕ 

- ι / και των εκπροςωπουςϊν τον ΚτΕ Υπθρεςιϊν ι / και των ςυμβοφλων τουσ 

- ι / και μζρουσ ι / και του ςυνόλου του προςωπικοφ των ανωτζρω 

με τθν αιτίαςθ ευκφνθσ τουσ ι ςυνυπευκυνότθτάσ τουσ ςτθ βλάβθ ι ηθμιά από πράξθ ι παράλειψθ 

των ανωτζρω, οι οποίοι καλφπτονται από το αςφαλιςτιριο αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων, κα κατα-

βάλει δε κάκε ποςό για βλάβθ ι / και ηθμιά που προκλικθκε από πράξθ ι παράλειψθ των ανωτζρω. 

Ειδικότερα θ αςφαλιςτικι εταιρεία κα καταβάλει κάκε ποςό εγγφθςθσ για άρςθ τυχόν καταςχζςεων 

κτλ., που ςχετίηονται με τθν αςτικι ευκφνθ μζςα ςτα όρια των ποςϊν που αναφζρονται εκάςτοτε ωσ 

ανϊτατα όρια ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν. 

(4) Σε περίπτωςθ ολικισ ι εκτεταμζνθσ μερικισ καταςτροφισ ι βλάβθσ του ζργου, προκειμζνου θ αςφα-

λιςτικι εταιρεία να καταβάλει ςτον Ανάδοχο τθ ςχετικι με τθ ηθμιά κτλ. αποηθμίωςθ, πρζπει να ζχει 

λάβει προθγουμζνωσ τθν ζγγραφθ για το ςκοπό αυτό ςυγκατάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ. Εφόςον θ Υπθρε-

ςία δεν παρζχει ςτθν αςφαλιςτικι εταιρεία τθν εν λόγω ςυγκατάκεςθ, αυτόματα και χωρίσ άλλεσ δια-

τυπϊςεισ (ειδικζσ ι άλλου είδουσ εντολι ι εξουςιοδότθςθ από τον Ανάδοχο) θ απαίτθςθ του Αναδό-

χου κατά τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ εκχωρείται ςτθν Υπθρεςία 

και θ αςφαλιςτικι εταιρεία αποδζχεται από τοφδε και υποχρεϊνεται να καταβάλει τθ ςχετικι αποηθ-

μίωςθ ςτθν Υπθρεςία μετά από αίτθςθ τθσ τελευταίασ για το ςκοπό αυτό. Θ εκχϊρθςθ τθσ απαίτθςθσ 

αυτισ του Αναδόχου ςτθν Υπθρεςία με κανζνα τρόπο δεν τον απαλλάςςει από τισ ευκφνεσ και υπο-

χρεϊςεισ του, που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 

(5) Θ αςφαλιςτικι εταιρία παραιτείται κάκε δικαιϊματοσ ανταγωγισ κατά του ΚτΕ, τθσ Υπθρεςίασ, των 

εντεταλμζνων οργάνων τθσ, των ςυμβοφλων τθσ, των ςυνεργατϊν τθσ και των υπαλλιλων τουσ ςε 

περίπτωςθ που θ βλάβθ ι ηθμιά οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ, όχι θκελθμζνθ, των ανωτζρω 

προςϊπων. 

(6) Το αςφαλιςτιριο δεν μπορεί να ακυρωκεί, να τροποποιθκεί ι να λιξει χωρίσ τθν ζγγραφθ, με ςυςτθ-

μζνθ επιςτολι, πριν από εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ αςφαλιςτικισ 

εταιρίασ τόςο προσ τον Ανάδοχο όςο και προσ τθν Υπθρεςία. 

(7) Με το ενιαίο αςφαλιςτιριο των καλφψεων των παρ. 20.4. και 20.6. τθσ παροφςασ ΣΥ, κα καλφπτεται 

και θ ευκφνθ τθσ Υπθρεςίασ ι / και των Συμβοφλων τθσ ι / και του προςωπικοφ των, που απορρζει 

από το Άρκρο 922 του Αςτικοφ Κϊδικα (Ευκφνθ Ρροςτιςαντοσ). 



   
 

ΑΘΟ 21.  ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ  

21.1. Οριςμόσ τθσ ανωτζρασ βίασ – γενικζσ επιςθμάνςεισ 

(1) Για βλάβεσ ςτο ζργο που προζρχονται από ανωτζρα βία, ιςχφουν οι διατάξεισ του Άρκρου 157 του Ν. 

4412/16.   

(2) Ωσ ανωτζρα βία ορίηονται, περιοριςτικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτζρω περιςτάςεισ που αποδεδειγ-

μζνα επθρεάηουν τθν ομαλι εξζλιξθ των εργαςιϊν: 

i. πόλεμοσ, εχκροπραξίεσ, ειςβολι εχκρικισ δφναμθσ ςτθ χϊρα,  

ii. ανταρτικι δράςθ, επανάςταςθ, τρομοκρατικι ενζργεια, ςταςίαςθ ι κατάλυςθ τθσ ςυνταγματι-

κισ τάξθσ τθσ χϊρασ, εμφφλιοσ πόλεμοσ, 

iii. βίαιθ διατάραξθ τθσ τάξθσ από πρόςωπα ξζνα προσ τον Ανάδοχο, τουσ υπεργολάβουσ του και το 

προςωπικό του, γενικι απεργία εργαηομζνων, γενικι ανταπεργία εργοδοτϊν,  

iv. ανεφρεςθ κεκρυμμζνων πυρομαχικϊν, εκρθκτικϊν υλϊν ι ναρκϊν, ιονίηουςα ακτινοβολία ι μό-

λυνςθ ραδιενζργειασ, εφόςον οι τελευταίεσ δεν οφείλονται ςε πράξεισ ι παραλείψεισ του Ανα-

δόχου, των υπεργολάβων του ι του προςωπικοφ του, 

v. άλλεσ αιτίεσ, που δεν εξαιροφνται ρθτά ςτα ςυμβατικά τεφχθ, και που: 

- δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα ενόσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ,  

- δεν ιταν δυνατόν να προβλεφκοφν κατά τθν προςφορά και για τισ οποίεσ ςυντρζχουν οι προ-

χποκζςεισ του άρκρου 388 του Α.Κ.,   

- δεν ιταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραποφν ι να υπερνικθκοφν μετά τθν επζλευςι τουσ 

με ενζργειεσ εκ μζρουσ ενόσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

(3) Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, ςε κάκε περίπτωςθ, κα καταβάλουν κάκε εφλογθ προςπάκεια για τθν ελαχι-

ςτοποίθςθ των κακυςτεριςεων, που τυχόν κα επζλκουν ωσ αποτζλεςμα ανωτζρασ βίασ, κατά τθν ε-

κτζλεςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων. 

(4) Το φερόμενο ωσ κιγόμενο μζροσ, όταν αρκοφν οι ςυνκικεσ ανωτζρασ βίασ που το αφοροφν, υπο-

χρεοφται να ειδοποιιςει εγγράφωσ το άλλο μζροσ. 

21.2. Ειδοποίθςθ για ανωτζρα βία 

(1) Εφόςον ζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ παρεμποδίηεται ι προβλζπεται να παρεμποδιςτεί ςτθν εκτζ-

λεςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων εξ αιτίασ ανωτζρασ βίασ, τότε κα ειδοποιιςει εγγράφωσ το 

άλλο μζροσ για το γεγονόσ ι τισ περιςτάςεισ που αποτελοφν τθν υπόψθ ανωτζρα βία και κα κακορί-

ςει λεπτομερϊσ τισ υποχρεϊςεισ τισ οποίεσ παρεμποδίηεται ι κα παρεμποδιςτεί να εκπλθρϊςει. Θ 

ειδοποίθςθ κα κατατεκεί εντόσ ανατρεπτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν θμζρα που το 

κατακζτον κιγόμενο μζροσ ζλαβε γνϊςθ ι κα ζπρεπε να είχε λάβει γνϊςθ του γεγονότοσ ι τθσ περί-

ςταςθσ που αποτελεί κατά τθν άποψι του ανωτζρα βία. Πταν πρόκειται για ζργο που ζχει περατωκεί 

και δεν ζχει ακόμα παραλθφκεί οριςτικά, θ ανωτζρω προκεςμία ορίηεται ςε είκοςι (20) θμζρεσ. 

(2) Ανεξάρτθτα από τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου, θ επίκλθςθ ανωτζρασ βίασ δεν κα ιςχφςει για 

υποχρεϊςεισ οποιουδιποτε από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ αναφορικά με τθν καταβολι οφειλομζνων 

προσ ςτο άλλο μζροσ ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ. 



   
 

21.3. Συνζπειεσ ανωτζρασ βίασ 

Πταν ο Ανάδοχοσ φζρεται να είναι το κιγόμενο μζροσ που παρεμποδίηεται ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατι-

κϊν του υποχρεϊςεων από ανωτζρα βία, για τθν οποία υπεβλικθ θ ζγγραφθ ειδοποίθςθ κατά τα αναφε-

ρόμενα ςτθν παρ. 21.1. τθσ παροφςασ. 

21.4. Ανωτζρα βία που επθρεάηει Υπεργολάβο 

Σε περίπτωςθ που κάποιοσ υπεργολάβοσ, ακόμα και εγκεκριμζνοσ από τθν Υπθρεςία, δικαιοφται, ςτα 

πλαίςια τθσ ςφμβαςισ του ι τυχόν άλλθσ ςυμφωνίασ, ειδικότερθσ αντιμετϊπιςθσ εξ αιτίασ ανωτζρασ βίασ 

που προςδιορίηεται με όρουσ πρόςκετουσ, ευρφτερουσ ι ευνοϊκότερουσ από εκείνουσ που ορίηονται ςτο 

παρόν Άρκρο, θ υπόψθ υποχρζωςθ ειδικότερθσ αντιμετϊπιςθσ δεν αναγνωρίηεται ωσ ιςχυρι από τον ΚτΕ 

και ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τθν απαίτθςθ τθσ πλιρουσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν του υπο-

χρεϊςεων ζναντι του ΚτΕ κατά τα οριηόμενα ςτθν παροφςα. 

21.5. Ρροαιρετικι λφςθ, πλθρωμι και αποδζςμευςθ 

Εφόςον θ εκτζλεςθ όλων των υπό εξζλιξθ ζργων παρεμποδίηεται επί μια ςυνεχι χρονικι περίοδο που υ-

περβαίνει τουσ τρεισ (3) μινεσ, εξ αιτίασ περιςτάςεων ανωτζρασ βίασ που ζχουν γνωςτοποιθκεί ςφμφωνα 

με τθν παρ. 21.2. τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει λφςθ τθσ ςφμβαςθσ κατά τα οριηόμενα 

ςτο ΑΘΟ 18. τθσ παροφςασ ΣΥ. 

ΑΘΟ 22.  ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΕΣ  

22.1. Αξιϊςεισ Αναδόχου 

Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 174  του Ν. 4412/16. 

22.2. Επιλφςεισ διαφορϊν 

Για τθν επίλυςθ διαφορϊν (Διοικθτικι, Δικαςτικι και Διαιτθτικι), ιςχφουν τα οριηόμενα ςτα αντίςτοιχα 

Άρκρα 174, 175 και 176 του Ν. 4412/16. 

 

 

 

 

 

 

 

 


