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Άρθρο 1ο: Αντικείμενο 

1. Αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ είναι θ πλιρθσ καταςκευι του ζργου: «ΕΩΣΕΡΙΚΟ 
ΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΑΡΝΙΑ», όπωσ αυτό περιγράφεται αναλυτικά ςτθν 
τεχνικι περιγραφι αυτοφ και ςτα λοιπά εγκεκριμζνα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. Το ζργο αφορά ςτισ 
πάςθσ φφςεωσ εργαςίεσ που ςυντελοφν ςτθν ολοκλιρωςθ και αςφαλι λειτουργία του. 

2. Αντικείμενο τθσ Ε.Σ.Υ. είναι θ διατφπωςθ των ειδικϊν όρων βάςει των οποίων, ςε ςυνδυαςμό με 
τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και των τροποποιιςεων ι ςυμπλθρϊςεων που τυχόν 
προκφψουν (με ζγκριςθ Δ.Ε.Υ.Α. Εδεςςασ), κα καταςκευαςτεί το παραπάνω ζργο. 

3. Οι ςυμβατικζσ τιμζσ μονάδασ των επιμζρουσ εργαςιϊν είναι οι τιμζσ που κα προκφψουν φςτερα 
από τθν εφαρμογι του προςφερόμενου ποςοςτοφ ζκπτωςθσ τθσ κάκε ομάδασ ςτισ τιμζσ του 
τιμολογίου δθμοπράτθςθσ και του προχπολογιςμοφ δθμοπράτθςθσ των επιμζρουσ εργαςιϊν 
αυτισ. 

4. Αρχικό ςυμβατικό αντικείμενο τθσ εργολαβίασ είναι το ςυνολικό φυςικό αντικείμενο και το 
αντίςτοιχο χρθματικό ποςό που προκφπτει από τθ δθμοπραςία όταν το αποτζλεςμα αυτισ κα 
ζχει τελικά εγκρικεί, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Ν.4412/2016, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
απρόβλεπτων δαπανϊν. 

5. Για τυχόν μεταβολζσ του αντικειμζνου του παρόντοσ ζργου, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 
156 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 2ο: Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

Για τισ εργαςίεσ και τα υλικά που προβλζπονται ςτο παραπάνω ζργο, ιςχφουν οι αναφερόμενεσ, ςτο 
εγκεκριμζνο τεφχοσ των ςυμπλθρωματικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν, τθσ παροφςασ εργολαβίασ, 
ιςχφουςεσ εγκεκριμζνεσ Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ε.Τ.Ε.Ρ.), ςφμφωνα με τθ με αρίκ. 
ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, 
Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων με κζμα: «Ζγκριςθ τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελλθνικϊν 
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ), με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα» (ΦΕΚ 2221Β / 
30.7.2012), και τθν Εγκφκλιο 17/2016 (ΑΔΑ: 75ΕΗ4653ΟΞ-Θ2Ρ, απ.πρωτ.ΔΚΡ/οικ./1322/7-9-2016) με 
κζμα: «Απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων για τθν αναςτολι τθσ 
υποχρεωτικισ εφαρμογισ πενιντα εννζα (59) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΡ)» και 
τισ υπ. αρ. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), ΔΙΡΑΔ/οικ.628/7-10-2014 
(ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014) και ΔΙΡΑΔ/οικ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014) Αποφάςεισ και 
τισ ςχετικζσ Εγκυκλίουσ 30/2013 (ΔΙΡΑΔ/οικ/508/18-10-2013), 22/2014 (ΔΙΡΑΔ/οικ/658/24-10-2014), 
26/2014 (ΔΙΡΑΔ/οικ/154/11-12-2014) περί αναςτολισ τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ άλλων (9) εννζα 
ΕΤΕΡ και τθσ αντικατάςταςισ τουσ από δζκα (10) νζεσ ΡΕΤΕΡ.  

Άρθρο 3ο: Μελζτη των ςυνθηκϊν εκτζλεςησ του ζργου 

1. Ο Ανάδοχοσ με τθν προςφορά του δθλϊνει ότι μελζτθςε πλιρωσ τισ γενικζσ και τισ τοπικζσ 
ςυνκικεσ του ζργου, κακϊσ επίςθσ και ότι αφορά ςτθ μεταφορά, προςζγγιςθ, διάκεςθ, 
διαχείριςθ και αποκικευςθ των υλικϊν, μθχανθμάτων κ.λ.π., τισ απαιτοφμενεσ αδειοδοτιςεισ 
και τθν κάλυψθ απαιτιςεων εγγυθτικϊν ι πρόςκετων τελϊν από οποιοδιποτε Φορζα αυτό 
απαιτείται για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, κακϊσ και οποιαδιποτε άλλα κζματα που ζχουν 
ςχζςθ με τον τρόπο λειτουργίασ τθσ ΔΕΥΑ Ζδεςςασ, τθ διαχείριςθ υλικϊν, τουσ Ρεριβαλλοντικοφσ 
Ορουσ και τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του ζργου και που με οποιονδιποτε τρόπο κα μποροφςαν να 
επθρεάςουν τισ εργαςίεσ ι το κόςτοσ αυτϊν, ςε ςυνδυαςμό με τα αναφερόμενα ςτα ςυμβατικά 
τεφχθ. 

2. Επιςθμαίνεται ό,τι οι πάςθσ φφςεωσ δυςχζρειεσ που είναι δυνατό να προκφψουν από τισ 
εργαςίεσ και τθ διαχείριςθ του χϊρου και των υλικϊν ζχουν λθφκεί υπόψθ από τον Ανάδοχο 
κατά τθ μόρφωςθ τθσ προςφοράσ του.  
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3. Ραράλειψθ του Αναδόχου για ενθμζρωςι του με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά ςτουσ 
παραπάνω όρουσ, δεν τον απαλλάςςει από τθν ευκφνθ για πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τα 
αναφερόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ. 

Άρθρο 4ο: χζδια – υμπληρϊςεισ – Σροποποιήςεισ 

1. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ ςτα χορθγοφμενα από τθν ΔΕΥΑ Εδζςςθσ ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ 
μελζτθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ηθτιςει ζγκαιρα, πριν από κάκε κατά τθν κρίςθ του μερικι 
ι ολικι εφαρμογι των παραπάνω ςχεδίων, ζγγραφεσ οδθγίεσ, κ.λπ., από τθ Διευκφνουςα 
Υπθρεςία. Κατά τα λοιπά ζχουν εφαρμογι όςα ορίηονται ςτισ παρ. 3 και 4 του άρκρου 138 του 
Ν.4412/2016. 

2. Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ κζλει να προτείνει τροποποιιςεισ, ςυμπλθρϊςεισ, βελτιϊςεισ, 
κ.λ.π., ςε επιμζρουσ τμιματα του ζργου, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, φςτερα από 
αιτιολογθμζνθ πρόταςι του να υποβάλει ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία πλιρθ μελζτθ των 
παραπάνω για ζγκριςι τουσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. Εδζςςθσ τουλάχιςτον ζνα (1) μινα πριν τθν 
καταςκευι των τμθμάτων αυτϊν. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει λεπτομερι 
ςχζδια τυχόν τροποποιιςεων. Πλεσ οι μελζτεσ του Αναδόχου κα ζχουν τθν υπογραφι του 
νόμιμου εκπροςϊπου του και των νομίμων εκπροςϊπων των γραφείων μελετϊν που κα 
εκπονοφν τισ υπόψθ μελζτεσ. Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει υποχρεωτικά, με τθν ζναρξθ τθσ 
ςφμβαςθσ, υπεφκυνθ διλωςθ όπου κα αναφζρονται όλα τα γραφεία μελετϊν που κα 
χρθςιμοποιιςει, ςτθν οποία κα αναγράφονται και οι νόμιμοι εκπρόςωποι αυτϊν. Τθν υπεφκυνθ 
διλωςθ του Αναδόχου κα ςυνοδεφουν υπεφκυνεσ δθλϊςεισ των εκπροςϊπων των γραφείων, 
όπου κα δθλϊνεται ότι κα εκπονοφν τισ απαιτοφμενεσ μελζτεσ και ζρευνεσ τθσ ειδικότθτάσ των. 
Επίςθσ κα δθλϊνεται το επιςτθμονικό προςωπικό ςτελζχωςθσ των γραφείων αυτϊν. 

3. Κατά τα λοιπά ωσ προσ τισ τροποποιιςεισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
περί μελετϊν και περί εκτελζςεωσ δθμοςίων ζργων. Στθν απόλυτθ κρίςθ τθσ ΔΕΥΑ Εδζςςθσ είναι 
θ αποδοχι ι όχι αυτϊν. Πλεσ οι παραπάνω μεταβολζσ δε κα ςυνεπάγονται ςε καμία περίπτωςθ 
αφξθςθ τθσ τιμισ τθσ προςφοράσ του. 

Άρθρο 5ο: Προθεςμίεσ 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τελειϊςει το ςφνολο των εργαςιϊν τθσ παροφςασ εργολαβίασ εντόσ 
δεκατεςςάρων (14) μθνϊν (ςυνολικι προκεςμία) από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ, με ενδιάμεςεσ τμθματικζσ προκεςμίεσ, ςφμφωνα με τισ παρ. 1, 4 και 5 του άρκρου 
147 του Ν.4412/2016.  

2. Οι τμθματικζσ προκεςμίεσ είναι ενδεικτικζσ και τίκενται επακριβϊσ ςτθν παροφςα Ε.Σ.Υ. (παρ. 5 
του άρκρου 5 τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ.). Οι παραπάνω προκεςμίεσ κα τθρθκοφν υποχρεωτικά ςτο 
χρονοδιάγραμμα που κα ςυντάξει και κα υποβάλλει ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 
ςτθν παροφςα Ε.Σ.Υ. και το οποίο κα εγκρικεί τελικά από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία. 

3. Πλεσ οι προκεςμίεσ (ςυνολικι και τμθματικζσ) αρχίηουν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ. Για τισ προκεςμίεσ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 147 του Ν.4412/2016. 

4. Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα κακοριςμοφ τθσ ςειράσ προτεραιότθτασ 
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν αναλόγωσ των αναγκϊν. Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία ιεραρχεί το ςφνολο 
των εργαςιϊν και κακορίηει το χρόνο και το είδοσ των προσ εκτζλεςθ επεμβάςεων ςτα πλαίςια 
του παρόντοσ ζργου. 

5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε μθνιαία απορρόφθςθ από το ςυνολικό ςυμβατικό οικονομικό 
αντικείμενο τθσ εργολαβίασ, μζςα ςτα εξισ όρια: 
α) Εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ το πζντε τοισ εκατό (15%) του αρχικοφ 
ςυνολικοφ ςυμβατικοφ οικονομικοφ αντικειμζνου. 
β) Εντόσ τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ το δεκαπζντε τοισ εκατό (30%) 
του αρχικοφ ςυνολικοφ ςυμβατικοφ οικονομικοφ αντικειμζνου. 
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6. γ) Εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ το τριάντα τοισ εκατό (45%) του αρχικοφ 
ςυνολικοφ ςυμβατικοφ οικονομικοφ αντικειμζνου. 

7. Ραράταςθ τθσ ςυνολικισ ι των τμθματικϊν προκεςμιϊν εγκρίνεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται 
ςτο άρκρο 147, παράγραφοσ 8 του Ν.4412/2016.  

Άρθρο 6ο: Χρονοδιάγραμμα καταςκευήσ – Οργανόγραμμα εργοταξίου – Ημερολόγιο Ζργου  

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, ςφμφωνα με το άρκρο 145 του Ν.4412/2016, να ςυντάξει 
χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου, το οποίο κα ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ υποχρεϊςεισ 
που απορρζουν από τθν παροφςα Ε.Σ.Υ. και κα είναι πλιρωσ εναρμονιςμζνο με το Ρρόγραμμα 
Ροιότθτασ του Ζργου (Ρ.Ρ.Ε.). 
Θ υποβολι του χρονοδιαγράμματοσ κα γίνει μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ, ζτςι ϊςτε θ ζναρξθ των εργαςιϊν να γίνεται το αργότερο εντόσ τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 και 2 του 
άρκρου 145 του Ν.4412/2016. Θ μθ τιρθςθ των ανωτζρω προκεςμιϊν με υπαιτιότθτα του 
Αναδόχου ςυνεπάγεται τθν επιβολι των διοικθτικϊν και παρεπόμενων χρθματικϊν κυρϊςεων, 
αποτελεί λόγο ζκπτωςθσ του Αναδόχου και για τα αρμόδια όργανα του φορζα καταςκευισ 
αποτελεί πεικαρχικό αδίκθμα, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 141 του 
Ν.4412/2016. 
Θ υποβολι του χρονοδιαγράμματοσ (μζκοδοσ δικτυωτισ ανάλυςθσ), κα γίνεται ςτθ Διευκφνουςα 
Υπθρεςία ςε θλεκτρονικι μορφι με χριςθ κατάλλθλου λογιςμικοφ για χρονικό και οικονομικό 
προγραμματιςμό (διςκζτα - CD - ςυμπιεςμζνο αρχείο) και ςε εκτφπωςθ ςε χαρτί ςε τρία (3) 
αντίγραφα. 
Εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία, Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ) και Φάκελο Αςφάλειασ 
και Υγείασ (ΦΑΥ), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ρ.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/29.8.96), ςτθν υπ’ αρίκ. 
ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/889/27.11.02 απόφαςθ του ΥΡΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 16Β/14.1.03), ςτθ λοιπι ιςχφουςα 
νομοκεςία και όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο άρκρο 26 τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ. και ςτα ΣΑΥ - ΦΑΥ 
τθσ παροφςασ μελζτθσ. 
Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία αποφαίνεται φςτερα από ζλεγχο για τυχόν τροποποιιςεισ ι 
ςυμπλθρϊςεισ των προτάςεων του Αναδόχου, κ.λ.π., όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 145 του 
Ν.4412/2016, ζγκαιρα και μάλιςτα μζςα ςε ζνα 15ιμερο από τθν υποβολι με ζκδοςθ ςχετικισ 
εγκριτικισ απόφαςθσ, με τθν οποία εγκρίνεται το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου. 
Επίςθσ θ Διευκφνουςα Υπθρεςία αποφαίνεται φςτερα από ζλεγχο για τυχόν τροποποιιςεισ ι 
ςυμπλθρϊςεισ μζςα ςε ζνα 10-ιμερο από τθν υποβολι, με ζκδοςθ ςχετικισ εγκριτικισ 
απόφαςθσ με τθν οποία εγκρίνονται: το Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ και ο Φάκελοσ Αςφάλειασ 
και Υγείασ. 
Σε περίπτωςθ παρατθριςεων τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ επί των ανωτζρω που κα 
υποβλθκοφν από τον Ανάδοχο, αυτόσ είναι υποχρεωμζνοσ να τα αναςυντάξει περιλαμβάνοντασ 
και τισ ανωτζρω παρατθριςεισ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο Ρ.Δ.305/96 (ΦΕΚ 
212Α / 29.8.96), ςτθν υπ' αρίκ. ΔΙΡΑΔ / ΟΙΚ / 889 / 27.11.02 απόφαςθ του ΥΡΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 16Β / 
14.1.03), ςτθν υπ' αρίκ. 6952/14.2.2011 (ΦΕΚ 420Β / 16.3.2011) κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν 
ΡΕ.Κ.Α. και Υ.ΜΕ.ΔΙ. και ςτθ λοιπι ιςχφουςα νομοκεςία. 

2. Το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου κα ζχει διάρκεια τθ ςυνολικι προκεςμία που 
ορίςτθκε με το άρκρο 5 τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ. και κα ςυνταχκεί με τμθματικζσ προκεςμίεσ που 
κακορίηονται ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ. Σε περίπτωςθ μεταβολισ των προκεςμιϊν ι του 
αντικειμζνου του ζργου αναπροςαρμόηεται το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 145 του Ν.4412/2016. 

3. Το ανωτζρω χρονοδιάγραμμα κα ςυνταχκεί με βάςθ τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 5 του άρκρου 
138 του Ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει, ςε ότι αφορά ςτο απαιτοφμενο προςωπικό, υλικά, 
μθχανιματα, αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, εργαλεία και οποιαδιποτε άλλα μζςα για τθν 
εμπρόκεςμθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν του ζργου. 
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4. Για τθν κάλυψθ ι τον περιοριςμό των κακυςτεριςεων του ζργου, ςτθν περίπτωςθ που ευκφνεται 
γι' αυτζσ ο Ανάδοχοσ, θ ΔΕΥΑ Εδζςςθσ κα δϊςει εντολι ςτον Ανάδοχο να επιταχφνει τισ εργαςίεσ, 
εκτελϊντασ τισ απαραίτθτεσ πρόςκετεσ εργαςίεσ και παίρνοντασ τα απαραίτθτα επιπλζον μζτρα 
χωρίσ καμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ. 

5. Πςον αφορά ςτθν ζκπτωςθ του Αναδόχου, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 160 του 
Ν.4412/2016. 
α) Μετά τθν οριςτικοποίθςθ του χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ του ζργου (κατόπιν 
τροποποιιςεων, εγκρίςεων, κ.λ.π.) ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλλει ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία 
μθνιαία ζκκεςθ προόδου, ςτθν οποία κα φαίνεται θ πρόοδοσ των εργαςιϊν και θ ςυμφωνία ι όχι 
με το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου. Επίςθσ κα αναφζρονται οι λόγοι των 
τυχόν διαφοροποιιςεων και θ πλιρθσ τεκμθρίωςι τουσ. 
β) Επιπλζον ο Ανάδοχοσ οφείλει μαηί με τθν παραπάνω μθνιαία ζκκεςθ προόδου, να υποβάλλει 
ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία αντίγραφο του χρονοδιαγράμματοσ, όπωσ αυτό οριςτικοποιικθκε, 
ςφμφωνα με τθν πραγματικι κατάςταςθ ωσ ανωτζρω, με ζνδειξθ τθσ πορείασ των εργαςιϊν ςε 
ςχζςθ με τισ αρχικζσ προβλζψεισ (εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα). 

6. Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ ανάγκθσ τροποποίθςθσ του αρχικοφ εγκεκριμζνου 
χρονοδιαγράμματοσ για τισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, κα 
ςυντάςςεται νζο (ι νζα) προςαρμοςμζνο (α) χρονοδιάγραμμα (τα), για το οποίο (α) κα ιςχφουν 
όλα τα αναφερκζντα ςτισ παραπάνω παραγράφουσ. 

7. Ο Ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου υποχρεοφται μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ να ςυντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, ςτο οποίο κα 
περιγράφονται λεπτομερϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία ςτελεχϊν, εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων, που κα 
περιλαμβάνει θ εργοταξιακι ανάπτυξθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου, ςφμφωνα με τθν παρ.4 του 
άρκρου 145 του Ν.4412/2016. 

8. Το Θμερολόγιο του ζργου ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 146 του 
Ν.4412/2016, κακϊσ επίςθσ και με οποιαδιποτε επιπρόςκετθ πλθροφορία απαιτθκεί από τθ 
Διευκφνουςα Υπθρεςία. Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρου 146 
του Ν.4412/2016, εφόςον ο Ανάδοχοσ παραλείψει τθν υποχρζωςι του για κακθμερινι τιρθςθ 
του θμερολογίου, επιβάλλεται από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία ειδικι ποινικι ριτρα, θ οποία 
κακορίηεται ςτο ποςό των διακοςίων (200 €) ευρϊ για κάκε θμζρα παράλειψθσ. 

Άρθρο 7ο: Πρόγραμμα Ποιότητασ Ζργου 

1. Το Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου (Ρ.Ρ.Ε.) ενςωματϊνει και κωδικοποιεί όλεσ τισ απαιτιςεισ των 
ςυμβατικϊν τευχϊν, περιγράφει τισ φάςεισ ανάπτυξθσ του ζργου και τισ αντίςτοιχεσ 
δραςτθριότθτεσ, είναι ςε πλιρθ εναρμόνιςθ και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του ζργου, 
κακορίηει τον τρόπο οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του ζργου και τον τρόπο και τισ λεπτομζρειεσ 
ςυγκζντρωςθσ και αρχειοκζτθςθσ των ςτοιχείων τθσ καταςκευισ, ϊςτε να ικανοποιοφνται οι 
απαιτιςεισ ιχνθλαςιμότθτασ. 

2. Το Ρ.Ρ.Ε. αποτελεί το εςωτερικό κανονιςτικό ζγγραφο του ζργου και παρζχει όλα τα εργαλεία 
παρακολοφκθςθσ του ζργου, ςυγκζντρωςθσ των ςτοιχείων, τεκμθρίωςθσ των εργαςιϊν που 
ζχουν εκτελεςτεί και αρχειοκζτθςθσ τουσ. 

3. Το Ρ.Ρ.Ε. του ζργου κα εκπονθκεί και κα εφαρμοςτεί με φροντίδα και δαπάνεσ του Αναδόχου, 
ςφμφωνα με το άρκρο 158 του Ν.4412/2016, κακϊσ και το τεφχοσ «Οδθγίεσ για τθν 
παρακολοφκθςθ και τθν εφαρμογι των Ρρογραμμάτων Ροιότθτασ Ζργων (ΡΡΕ), όπωσ αυτό ζχει 
εγκρικεί και ιςχφει με τθν με αρικμ. Ρρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ./12 τθσ 13-01-2009 απόφαςθ του 
Υφυπουργοφ ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

4. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει το Ρρόγραμμα Ροιότθτασ του Ζργου, ςε δφο (2) αντίτυπα, 
ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία για ζγκριςθ εντόσ δφο (2) μθνϊν, από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ του ζργου. Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν κα πρζπει να 
επιςτρζψει ζνα εγκεκριμζνο αντίτυπο ςτον Ανάδοχο με τισ τυχόν παρατθριςεισ τθσ. 
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5. Κάκε πικανι ανακεϊρθςθ του παραπάνω Ρ.Ρ.Ε. που κα απαιτθκεί, κατά τθ διάρκεια των 
εργαςιϊν, από τισ ανάγκεσ του ζργου να γίνει, κα υποβάλλεται για ζγκριςθ ςτθ Διευκφνουςα 
Υπθρεςία. 

Άρθρο 8ο: Μηχανικόσ εξοπλιςμόσ – Ειδικευμζνο προςωπικό 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει όλο τον απαιτοφμενο μθχανικό, μθχανολογικό και 
θλεκτρολογικό εξοπλιςμό και το ειδικευμζνο προςωπικό το οποίο απαιτείται για τθν άρτια, ζντεχνθ 
και εμπρόκεςμθ καταςκευι του ζργου ι ςφνκετου τμιματοσ αυτοφ, το οποίο πρζπει να είναι άρτιο 
τόςο ωσ προσ τθν καταςκευι και εμφάνιςι του, όςο και ωσ προσ τθν άμεςθ ςφνδεςι του με τα 
υπόλοιπα τμιματα του ζργου. 

Τα ουςιαςτικά και τυπικά προςόντα, όπωσ και θ ελάχιςτθ τεχνικι ςτελζχωςθ του εργοταξίου, πρζπει 
να είναι ςφμφωνα με το άρκρο 139 του Ν.4412/2016. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει τουσ απαιτοφμενουσ ςυντονιςτζσ αςφάλειασ και υγείασ, κατά 
τθν εκτζλεςθ του ζργου, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ρ.Δ.305/96 και ςτθ λοιπι ιςχφουςα 
νομοκεςία. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει αςφαλτοκόπτθ και ςυμπιεςτικό μθχάνθμα για κάκε διατομι 
ςκάμματοσ που κα πραγματοποιιςει ςε υφιςτάμενουσ αςφαλτοςτρωμζνουσ δρόμουσ, προκειμζνου 
να επιτφχει τθν επαναφορά του οδοςτρϊματοσ τθσ τελικισ επιφανείασ (αςφαλτικό οδόςτρωμα, 
κυβολικόςτρωτο δάπεδο κ.λπ.) ςτθν πρότερα κατάςταςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
αντίςτοιχθ τεχνικι προδιαγραφι για τθν κακαίρεςθ και επαναφορά των οδοςτρωμάτων. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό ςτο ζργο για τθν μθχανικι 
επεξεργαςία των βραχωδϊν προϊόντων εκςκαφισ και τθν επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ ςτο ζργο 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τεφχοσ του Τιμολογίου και ςτθν Τεχνικι Εκκεςθ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει με το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου και πίνακα με 
τεχνικά και λοιπά ςτοιχεία του εξοπλιςμοφ και του προςωπικοφ που κα διακζςει για τθν εκτζλεςθ του 
παραπάνω ζργου. 

Στθν κρίςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ είναι θ αποδοχι ι όχι τθσ επάρκειασ του εξοπλιςμοφ, των 
μζςων και του προςωπικοφ του Αναδόχου, χωρίσ αυτό να απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ 
για τθν εμπρόκεςμθ και ζντεχνθ περαίωςθ του ζργου. 

Επιςθμαίνεται ότι ανεξάρτθτα από οποιαδιποτε ςχετικι ζγκριςθ ι ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΔΕΥΑ 
Εδζςςθσ, ο Ανάδοχοσ παραμζνει εξ’ ολοκλιρου και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν καταλλθλότθτα 
του μθχανικοφ - μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιιςει. Στθν περίπτωςθ που ο 
εξοπλιςμόσ του Αναδόχου (ι μζροσ του εξοπλιςμοφ του) αποδειχκεί κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν, 
ανεπαρκισ ι ακατάλλθλοσ για οποιοδιποτε λόγο, ςυμπεριλαμβανομζνων και των λόγων που 
αναφζρονται ςτθ φφςθ του υπεδάφουσ και ςτθ μορφολογία τθσ περιοχισ, ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται 
καμίασ επιπλζον αποηθμίωςθσ, οφτε παράταςθ προκεςμίασ και επίςθσ κα προβεί ςτθν άμεςθ 
αντικατάςταςι του με δαπάνεσ και ευκφνθ του. 

Άρθρο 9ο: Επίβλεψη 

Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ Υπθρεςίασ, που εκπροςωπείται από το προςωπικό επίβλεψθσ 
του ζργου. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να επιτρζπει ελεφκερα τθν είςοδο ςτον επιβλζποντα και ςε όλουσ 
τουσ εντεταλμζνουσ για τθν επίβλεψθ του ζργου υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςίασ ςτα εργοτάξια, λατομεία, 
αποκικεσ, εργοςτάςια κλπ. Το ίδιο ιςχφει και για όποιον άλλον, ςτον οποίο θ Υπθρεςία κα δϊςει 
ςχετικι ζγκριςθ. 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυμμορφϊνεται προσ τισ ζγγραφεσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, που 
δίνονται για τθν άρτια, εφρυκμθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου. 
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Το γεγονόσ ότι θ Υπθρεςία επιβλζπει το ζργο δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από οποιαδιποτε ευκφνθ, 
που προκφπτει από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι και τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ, διατάξεισ κλπ., 
οφτε εξαςκενίηει τισ πλιρεισ και αποκλειςτικζσ ευκφνεσ του και υποχρεϊςεισ του που επιτάςςουν οι 
όροι τθσ διακιρυξθσ δθμοπραςίασ, τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ., τθσ τεχνικισ περιγραφισ και των λοιπϊν 
τευχϊν δθμοπράτθςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να διευκολφνει τθν επίβλεψθ και το προςωπικό τθσ υπθρεςίασ επίβλεψθσ, ςτθν 
άςκθςθ των ελζγχων κλπ. 

Επιςθμαίνεται ότι θ Υπθρεςία ενδζχεται να χρθςιμοποιιςει τεχνικό ςφμβουλο κατά τθν καταςκευι 
του ζργου. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να διευκολφνει τον ςφμβουλο ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων που κα 
του ανακζςει θ Υπθρεςία. Το ίδιο ιςχφει και για το προςωπικό του ςυμβοφλου. 

Άρθρο 10ο: Τπζρβαςη προθεςμιϊν – Ποινικζσ ρήτρεσ – Τποκατάςταςη Αναδόχου 

1. Για κάκε θμζρα με υπαιτιότθτα του Αναδόχου υπζρβαςθσ από αυτόν, τθσ ταςςομζνθσ με το 
άρκρο 5 τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ., ςυνολικισ προκεςμίασ, επιβάλλεται θμεριςια ποινικι ριτρα ίςθ 
με εκείνθ που κακορίηεται από τθν παρ. 2 του άρκρου 148 του Ν.4412/2016 και για τα χρονικά 
διαςτιματα που κακορίηονται ςε αυτό. 

2. Για κάκε μζρα υπζρβαςθσ των τμθματικϊν προκεςμιϊν, οποιαςδιποτε από τισ ενδεικτικζσ 
τμθματικζσ προκεςμίεσ, όπωσ αυτζσ κα κακοριςτοφν ςτο προσ ζγκριςθ χρονοδιάγραμμα του 
ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ., από υπαιτιότθτα του Αναδόχου, 
επιβάλλεται ςε αυτόν θμεριςια ποινικι ριτρα ίςθ με το 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 ςυνολικισ προκεςμίασ του ζργου. Κατά τα λοιπά 
για τθ ςυνολικι προκεςμία, τισ τμθματικζσ προκεςμίεσ και τισ ποινικζσ ριτρεσ, ιςχφουν τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 148 του Ν.4412/2016. 

3. Στισ περιπτϊςεισ υπερβάςεων του χρονοδιαγράμματοσ, θ Δ.Ε.Υ.Α. Εδζςςθσ ζχει τθ δυνατότθτα 
χωρίσ προειδοποίθςθ και ανεξάρτθτα από τθν επιβολι ποινικισ ριτρασ ςτον Ανάδοχο, να 
εκτελζςει τισ υπολειπόμενεσ εργαςίεσ με δικά τθσ ςυνεργεία απολογιςτικά και ςε χρζωςθ του 
Αναδόχου. 

4. Για τθν περίπτωςθ τθσ υποκατάςταςθσ του Αναδόχου από τρίτο ςτθν καταςκευι μζρουσ ι όλου 
του ζργου, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 164 του Ν.4412/2016. Θ υποκατάςταςθ τρίτου 
ςτθν καταςκευι μζρουσ ι όλου του ζργου (εκχϊρθςθ του ζργου) απαγορεφεται χωρίσ ζγκριςθ 
του φορζα καταςκευισ του ζργου. Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι ζχει γίνει άμεςθ ι 
ζμμεςθ υποκατάςταςθ του Αναδόχου από άλλθ εργολθπτικι επιχείρθςθ, ο κφριοσ του ζργου ι ο 
φορζασ καταςκευισ, κθρφςςει ζκπτωτο τον Ανάδοχο μετά από γνϊμθ του αρμόδιου τεχνικοφ 
ςυμβουλίου. 

Άρθρο 11ο: Αρτιότητα των καταςκευϊν 

1. Ο κακοριςμόσ οποιωνδιποτε ςτοιχείων και οδθγιϊν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςτα 
καταςκευαςτικά ςχζδια που τυχόν χορθγθκοφν από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία, ςτο τιμολόγιο 
δθμοπράτθςθσ, ςτθν τεχνικι περιγραφι, ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ςτισ καταςκευαςτικζσ 
λεπτομζρειεσ, ςτον τρόπο εκτζλεςθσ των καταςκευϊν, δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν 
υποχρζωςθ όπωσ λάβει κάκε μζτρο για τθν άρτια εκτζλεςθ και εμφάνιςθ των διαφόρων ειδϊν 
καταςκευϊν που ςυνοδεφουν τα επιμζρουσ τμιματα του όλου ζργου. 

2. Σε εφαρμογι των παραπάνω όρων, διευκρινίηεται ότι ζςτω και αν δεν ορίηεται κάτι ςτα 
εγκεκριμζνα ςχζδια ι ςτα εγκεκριμζνα τεφχθ τθσ παροφςασ εργολαβίασ, ι και αν δεν ζχουν δοκεί 
ςχετικζσ οδθγίεσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, κάκε απλό ι ςφνκετο τμιμα του ζργου, αλλά και 
όλο το παρόν ζργο κα πρζπει να είναι άρτιο, τόςο ωσ προσ τθν καταςκευι και τθν εμφάνιςι του, 
όςο και ωσ προσ τθν πλιρθ και αςφαλι λειτουργία του και τθν άμεςθ ςφνδεςι του με τα 
υπόλοιπα τμιματα του ζργου και με τα ιδθ καταςκευαςμζνα. 
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3. Εάν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου διαπιςτωκεί ότι ζχουν εκτελεςτεί εργαςίεσ πλθμμελϊσ ι 
κακότεχνα ι όχι ςφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ, τίκεται ςε εφαρμογι το άρκρο 159 του 
Ν.4412/2016. 

Άρθρο 12ο: Κανονιςμοί 

Για τθν εκτζλεςθ του ζργου, τον ποιοτικό ζλεγχο, τισ ανοχζσ και τισ παραδοχζσ, κα ιςχφουν οι γενικϊσ 
αποδεκτζσ ςτθν Ελλάδα απαιτιςεισ των ιςχυόντων κανονιςμϊν, όπωσ προδιαγράφονται για τα υλικά 
και τισ επιμζρουσ καταςκευζσ και εργαςίεσ του ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ. 
Μπορεί να γίνουν αποδεκτοί και άλλοι ιςοδφναμοι ι αυςτθρότεροι κανονιςμοί, μετά από ςχετικι 
ζγκριςθ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. Εδζςςθσ και εφόςον υποβλθκοφν από τον Ανάδοχο αντίγραφα των 
κανονιςμϊν, αιτιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ και τεκμθρίωςθ τθσ ιςοδυναμίασ προσ τουσ κανονιςμοφσ ISO, 
CEN, EΛΟT, DIN, AWWA, κ.α. 

Άρθρο 13ο: Τλικά και μζςα για την καταςκευή του ζργου 

1. Πλα τα υλικά και μζςα για τθν εκτζλεςθ του παραπάνω ζργου κα διατεκοφν από τον Ανάδοχο, 
επιτόπου του ζργου. 

2. Θ παραλαβι και ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν καταςκευι του 
ζργου, ι που ενςωματϊνονται ςε αυτό, γίνεται από ειδικι επιτροπι που ορίηεται από τθ 
Διευκφνουςα Υπθρεςία. Κατά τα λοιπά όςον αφορά ςτθν παρζμβαςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ 
για τον οριςμό πρόςκετου μζλουσ ςτθν επιτροπι, ι για τον οριςμό άλλθσ επιτροπισ για 
επανζλεγχο ι για απόφαςθ ςτθν περίπτωςθ αδυναμίασ ςυγκρότθςθσ επιτροπισ, ι αδυναμία τθσ 
επιτροπισ να αποφαςίςει, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του άρκρου 159 του 
Ν.4412/2016. 

3. Για τα υλικά, που κα διατεκοφν από τον Ανάδοχο, ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτθν παρ. 2 του 
άρκρου 159 του Ν.4412/2016, «περί ακαταλλθλότθτασ και ελαττωμάτων». 

Άρθρο 14ο: Επιμετρήςεισ 

1. Οι επιμετριςεισ ςυντάςςονται με μζριμνα και δαπάνθ του Αναδόχου, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 151 του Ν.4412/2016, ςτα αντίςτοιχα άρκρα του τιμολογίου 
δθμοπράτθςθσ, ςτισ αντίςτοιχεσ ςχετικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ςτα ενιαία τιμολόγια ζργων του 
Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν και υπόκεινται ςτον ζλεγχο τθσ Διευκφνουςασ 
Υπθρεςίασ. Τα επιμετρθτικά ςτοιχεία λαμβάνονται από κοινοφ από τον επιβλζποντα και 
εκπρόςωπο του Αναδόχου. 

2. Ο χρόνοσ και ο τρόποσ ςφνταξθσ των επιμετριςεων, τα ςτοιχεία που περιλαμβάνουν, τα ςχζδια 
που τισ ςυνοδεφουν, ο τρόποσ υποβολισ, ο ζλεγχοσ και θ ζγκριςι τουσ ορίηονται ςφμφωνα με τισ 
παρ. 1, 2 και 3 του άρκρου 151 του Ν.4412/2016. 

3. Θ τελικι επιμζτρθςθ υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία το 
αργότερο ςε δφο (2) μινεσ μετά τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ του ζργου. Θ τελικι επιμζτρθςθ 
αποτελεί ςυνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιϊνει τισ ποςότθτεσ όλων των τμθματικϊν 
επιμετριςεων και των πρωτοκόλλων παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν. Μαηί με τθν τελικι 
επιμζτρθςθ ο Ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει και κάκε άλλο αίτθμά του, που ςχετίηεται με τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, για το οποίο δεν ζχει χάςει το ςχετικό δικαίωμα από κάποια άλλθ αιτία. 
Κατά τα λοιπά, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 151 του Ν.4412/2016. 

4. Σε περίπτωςθ που δεν υποβλθκεί εμπρόκεςμα από τον Ανάδοχο θ τελικι επιμζτρθςθ 
εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 6 του άρκρου 151 του Ν.4412/2016. 

5. Ο τρόποσ επιμζτρθςθσ των διαφόρων εργαςιϊν κακορίηεται ςτα αντίςτοιχα άρκρα του 
τιμολογίου δθμοπράτθςθσ και ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Κάκε είδουσ εργαςία για 
τθν οποία δεν ορίηεται τρόποσ επιμζτρθςθσ, επιμετράται θ πραγματικϊσ εκτελεςκείςα ποςότθτα 
εργαςίασ, χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ τυχόν αντίκετεσ ςυνικειεσ, ι πρακτικζσ. 

6. Κατά τα λοιπά ζχει εφαρμογι το άρκρο 151 του Ν.4412/2016. 
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Άρθρο 15ο: Λογαριαςμοί – Πιςτοποιήςεισ 

1. Οι τμθματικζσ πλθρωμζσ ι θ οριςτικι πλθρωμι του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ και θ 
εκκακάριςθ όλων των αμοιβαίων απαιτιςεων από τθν εκτζλεςθ τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ 
γίνονται με βάςθ τουσ λογαριαςμοφσ και τισ πιςτοποιιςεισ που ςυντάςςονται, ςφμφωνα με το 
άρκρο 152 του Ν.4412/2016. 

2. Οι λογαριαςμοί ςυντάςςονται από τον Ανάδοχο, είναι πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί, ςτθρίηονται 
ςτισ επιμετριςεισ των εργαςιϊν και ςτα πρωτόκολλα παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν και 
περιλαμβάνουν εργαςίεσ που ζχουν εκτελεςτεί μζςα ςτα όρια των προκεςμιϊν και του 
εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 152 του Ν.4412/2016. 

3. Ο Ανάδοχοσ δε κα πλθρωκεί ιδιαίτερα και κα κεωρείται ότι θ ςχετικι δαπάνθ περιλαμβάνεται 
ςτο «Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ» του, κακϊσ και ςτα άρκρα του Τιμολογίου 
Δθμοπράτθςθσ, για: 
I. Οποιαδιποτε εργαςία απαιτθκεί για τθν εκτζλεςθ και τθν πλιρθ αποκατάςταςθ των 

ερευνθτικϊν τομϊν που απαιτοφνται για τθν προςωρινι παραλαβι του ζργου. 
II. Το Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ) και το Φάκελο Αςφάλειασ και Υγείασ (ΦΑΥ), όπωσ 

αυτά περιγράφονται ςτο Ρ.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α / 29.8.96), ςτθν υπ’ αρίκ. ΔΙΡΑΔ / ΟΙΚ / 889 
/ 27.11.02 απόφαςθ του ΥΡΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 16Β / 14.1.03), ςτθν υπ’ αρίκ. 6952/14.2.2011 (ΦΕΚ 
420Β/16.3.2011) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν ΡΕ.Κ.Α. και ΥΡΟ.ΜΕ.ΔΙ., ςτθ λοιπι ιςχφουςα 
νομοκεςία, ςτο άρκρο 24 τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ. και ςτα ΣΑΥ - ΦΑΥ τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

III. Το Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου (Ρ.Ρ.Ε.) του ζργου, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
ιςχφουςα νομοκεςία. 

IV. Τθ ςφνταξθ και τθ μθνιαία ενθμζρωςθ του χρονοδιαγράμματοσ, κακϊσ και τθ ςφνταξθ του 
Μθτρϊου του Ζργου, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτο άρκρο 20 τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ. 

V. Τισ εργαςίεσ δοκιμϊν ςτεγάνωςθσ των αγωγϊν, των φρεατίων, κ.λ.π. και του ςχετικοφ 
εξοπλιςμοφ, κακϊσ και για τουσ πάςθσ φφςεωσ εργαςτθριακοφσ και εργοταξιακοφσ ελζγχουσ 
των υλικϊν, του εξοπλιςμοφ, των καταςκευϊν και των πάςθσ φφςεωσ τεχνικϊν ζργων, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

VI. Τθ μελζτθ ςφνκεςθσ ςκυροδζματοσ. 
VII. Τισ απαραίτθτεσ για τθν εκτζλεςθ των ζργων μελζτεσ εφαρμογισ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται 

ςτο άρκρο 28 τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ. 
VIII. Οποιαδιποτε εργαςία απαιτθκεί για τθν εκτζλεςθ και τθν πλιρθ αποκατάςταςθ των 

ερευνθτικϊν τομϊν για τον εντοπιςμό δικτφων οργανιςμϊν κοινισ ωφζλειασ (Ο.Κ.Ω.). 
IX. Τισ μελζτεσ που κα απαιτθκοφν λόγω του εντοπιςμοφ δικτφων Ο.Κ.Ω. 
X. Τθν εκτζλεςθ τοπογραφικϊν εργαςιϊν, αποτυπϊςεων και εγκατάςταςθ χωροςτακμικϊν 

αφετθριϊν ςτο ζργο. 
XI. Τθν αποτφπωςθ των υφιςταμζνων δικτφων Ο.Κ.Ω. ςτθν περιοχι του ζργου. 

XII. Τθ μελζτθ αντιςτθρίξεων. 
XIII. Τθ διαχείριςθ των κατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν και τθν παραγωγι των απαιτοφμενων 

για το ζργο αδρανϊν υλικϊν. 
XIV. Τον τεμαχιςμό και τθ διαλογι των κακαιροφμενων ςτοιχείων πριν τθν μεταφορά τουσ από 

τον χϊρο του ζργου ςτθν αδειοδοτθμζνθ μονάδα διαχείριςθσ ΑΕΚΚ.  
4. Μετά το πζρασ οποιουδιποτε αυτοτελοφσ ζργου και πριν από τθν πιςτοποίθςθ του, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία όλα τα προβλεπόμενα ςχζδια και 
ςυνταχκζντα ςκαριφιματα, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, ςφμφωνα με το άρκρο 151 του 
Ν.4412/2016. 

Άρθρο 16ο: Αυξομειϊςεισ ποςοτήτων εργαςιϊν – Νζεσ εργαςίεσ  

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει το ζργο ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ και τα τεφχθ και τα 
ςχζδια που τθν ςυνοδεφουν και όπωσ ορίηεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 156 του Ν.4412/2016 και 
κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τισ εγκυκλίουσ 57/1995, 18/1996 και 34/1996 του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που 
αφοροφν ςτισ απρόβλεπτεσ δαπάνεσ και τισ εγκυκλίουσ που εκδόκθκαν για εφαρμογι των διατάξεων 
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που κωδικοποίθςε ςε ενιαίο κείμενο ο Ν. 3669/2008 (Ε35/1994, Ε43/1995, Ε8/1995, Ε36/1994, 
Ε38/1996, Ε24/1997, Ε20204/2005, Ε36/2005, Ε20/2006, Ε30/2007). 

Επιτρζπεται θ χριςθ των «επί ζλαςςον δαπανϊν» για άλλεσ εργαςίεσ του ίδιου ζργου, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 156 του ν.4412/2016. 

Άρθρο 17ο: Ειδικζσ περιπτϊςεισ άμεςησ επζμβαςησ 

1. Στισ περιπτϊςεισ που ειδικοί λόγοι (κυκλοφοριακοί, περιβαλλοντικοί ι άλλοι) επιβάλλουν τθν 
άμεςθ επζμβαςθ για τθν εκτζλεςθ κάποιασ εργαςίασ (εκςκαφι τάφρου, επίχωςθ τάφρου, 
αποκατάςταςθ καταςτραμμζνου ι θμιτελοφσ οδοςτρϊματοσ, αποκατάςταςθ κακοτεχνίασ, 
τιρθςθ μζτρων αςφαλείασ, τοποκζτθςθ περιφραγμάτων - εμποδίων - λυχνιϊν ςιμανςθσ, κ.λ.π.), 
ο δε Ανάδοχοσ δε ςυμμορφϊνεται μζςα ςτισ ταςςόμενεσ ςε αυτόν προκεςμίεσ για να 
αποπερατϊςει τθν παραπάνω εργαςία, κακορίηεται με το παρόν και ςυμφωνείται ρθτά ότι θ 
ΔΕΥΑ Εδζςςθσ δικαιοφται όπωσ, εκτόσ τθσ επιβολισ των κυρϊςεων που προβλζπονται ςτθν 
παροφςα Ε.Σ.Υ., ςφμφωνα με τισ νόμιμεσ διατάξεισ, να προβαίνει ςτθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ 
αυτισ κατά τον προςφορότερο τρόπο (με ίδιο προςωπικό, απολογιςτικά ι με άλλθ εργολαβία) 
και κατά τθν κρίςθ τθσ, ςε βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου. 

2. Θα επιβάλλεται ςτον Ανάδοχο ποινικι ριτρα ίςθ προσ τθ δαπάνθ αποκατάςταςθσ - επιςκευισ, 
των ςχετικϊν δαπανϊν κρατουμζνων από αυτά που του οφείλονται, και ςε περίπτωςθ που αυτά 
(που του οφείλονται) δεν επαρκοφν, το υπόλοιπο κα ειςπράττεται ςε βάροσ τθσ εγγυθτικισ 
επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ και των επί των λογαριαςμϊν πλθρωμϊν κρατιςεων λόγω εγγφθςθσ. 

Άρθρο 18ο: Εργαςίεσ εκτελοφμενεσ από την ΔΕΤΑ Εδζςςησ ή από άλλουσ Αναδόχουσ 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μθν παρακωλφει τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν που δεν περιλαμβάνονται 
ςτθ ςφμβαςι του και που γίνονται από τθν ΔΕΥΑ Εδζςςθσ ι από άλλουσ Αναδόχουσ και να τουσ 
διευκολφνει με τα μζςα που διακζτει, ρυκμίηοντασ τθ ςειρά εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ϊςτε να μθ 
δθμιουργείται από αυτόν κανζνα εμπόδιο για τισ εκτελοφμενεσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α., ι από άλλουσ 
Αναδόχουσ εργαςίεσ, όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτθν παρ. 13 του άρκρου 138 του 
Ν.4412/2016. 

2. Οι εργαςίεσ που αφοροφν ςτο αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ αποηθμιϊνονται πλιρωσ, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο «Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ» του Αναδόχου. 

Άρθρο 19ο: Δοκιμζσ 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται όταν τελειϊνει μζροσ των καταςκευϊν να προβαίνει, με δικά του μζςα, 
όργανα και δαπάνεσ, ςτισ απαιτοφμενεσ δοκιμζσ οι οποίεσ κα επαναλαμβάνονται μζχρι τθν 
πλιρθ ικανοποίθςθ των απαιτουμζνων αποτελεςμάτων που ηθτοφνται. Στθ ςυνζχεια κα 
ςυντάςςεται πρωτόκολλο δοκιμϊν που κα υπογράφεται από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία και τον 
Ανάδοχο και το οποίο κα περιλαμβάνεται ςτα πρωτόκολλα παραλαβισ των αφανϊν εργαςιϊν. 
Οι δοκιμζσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, τα οριηόμενα ςτισ 
αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ςτο Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου (Ρ.Ρ.Ε.) και ςτο άρκρο 158 
του Ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

2. Αν κατά τθν εκτζλεςθ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα χρθςιμοποιείται ζτοιμο ςκυρόδεμα, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τον ιςχφοντα Κανονιςμό Τεχνολογίασ 
Σκυροδζματοσ. Για τον ζλεγχο του ςκυροδζματοσ κα εκτελοφνται δοκιμζσ αντοχισ με τθ λιψθ 
δοκιμίων κατά τθ διάςτρωςθ αυτοφ, ςφμφωνα με τον παραπάνω ιςχφοντα Κανονιςμό 
Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ. Θ λιψθ δοκιμίων κα γίνεται από τον Ανάδοχο με εντολι τθσ 
Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τον παραπάνω ιςχφοντα Κανονιςμό. Ομοίωσ, θ 
ςυμπφκνωςθ των δοκιμίων κα γίνεται ςφμφωνα με τον παραπάνω κανονιςμό και με τον ίδιο 
τρόπο που γίνεται και για το ζργο. 
Επιςθμαίνεται ότι θ κραφςθ των υπόψθ δοκιμίων κα γίνεται ςτο αρμόδιο εργαςτιριο του 
Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν ι ςε άλλα αναγνωριςμζνα εργαςτιρια από το Υπουργείο 
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Υποδομϊν και Μεταφορϊν ι από το τζωσ ΥΡΕΧΩΔΕ, για τθν περιοχι εκτζλεςθσ του ζργου, με 
δαπάνθ του Αναδόχου του ζργου και ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κανονιςμό Τεχνολογίασ 
Σκυροδζματοσ. 
Δειγματολθψία με λιψθ πυρινων (καρότων) από τθν ζτοιμθ καταςκευι του ςκυροδζματοσ 
πραγματοποιείται, όταν τα δοκίμια που λιφκθκαν κατά τθ διάςτρωςθ του ςκυροδζματοσ δίνουν 
μικρότερθ τιμι τθσ ςυμβατικισ αντοχισ. Ο αρικμόσ των πυρινων κα ορίηεται κατά τθν κρίςθ του 
αρμόδιου οργάνου τθσ ΔΕΥΑ Εδζςςθσ (Διευκφνουςα Υπθρεςία, Επιτροπζσ Ραραλαβισ, κ.λ.π.). 

3. Επίςθσ, κα πρζπει να γίνεται ζλεγχοσ από το αρμόδιο εργαςτιριο του Υπουργείου Υποδομϊν και 
Μεταφορϊν ι άλλο αναγνωριςμζνο εργαςτιριο από το Υπουργείο Υποδομϊν και Μεταφορϊν ι 
από το τζωσ ΥΡΕΧΩΔΕ, όταν αυτό κρίνεται ςκόπιμο από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία ςε ό,τι αφορά: 
α) ςτθν κοκκομετρικι ςφνκεςθ του υλικοφ βάςθσ και του αςφαλτοτάπθτα, 
β) ςτθ ςυμπφκνωςθ βάςθσ και 
γ) ςτο πάχοσ του αςφαλτοτάπθτα 
δ) κοκκομετρικι ςφνκεςθ και μθχανικζσ, φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ των υλικϊν επιχωμάτων 
ςκαμμάτων 

4. Μετά το πζρασ του ςυνόλου των εργαςιϊν υλοποίθςθσ του ζργου και με βάςθ το εγκεκριμζνο 
χρονοδιάγραμμα δοκιμϊν - ελζγχου από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία, κα εκτελεςκοφν οι δοκιμζσ 
ςτεγάνωςθσ των ςωλθνϊςεων, των φρεατίων, των αγωγϊν, των οργάνων κ.λ.π. Κριτιριο 
αποδοχισ των ςχετικϊν δοκιμϊν κεωρείται ο μθδενιςμόσ των απωλειϊν νεροφ (διαρροϊν). 

Άρθρο 20ο: Γενικοί όροι 

1. Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν κατά τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ, από 
ειδικευμζνο προςωπικό. 

2. Ο εκπρόςωποσ του Αναδόχου, ςε εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 143 του Ν.4412/2016, 
πρζπει να είναι εξουςιοδοτθμζνο τεχνικό ςτζλεχοσ τθσ επιχείρθςθσ, που ζχει αποδεδειγμζνα τα 
νόμιμα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα. 

3. Ο Ανάδοχοσ του ζργου υποχρεοφται να διακζςει, για τθν πλιρθ και ζντεχνθ καταςκευι του 
ζργου, τουσ απαιτοφμενουσ τεχνικοφσ υπαλλιλουσ που κα ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα και κα 
είναι αποδεκτοί από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία. Κατά τα λοιπά, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο 
άρκρο 139 του Ν.4412/2016. Για το τεχνικό προςωπικό που κα ςτελεχϊςει το εργοτάξιο του 
Αναδόχου, απαιτείται προςκόμιςθ ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία βεβαίωςθσ του οικείου 
αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτθν οποία κα αναγράφεται και ο χρόνοσ αςφάλιςθσ του κάκε 
εργαηόμενου. Θ μθ προςκόμιςθ των παραπάνω βεβαιϊςεων αποτελεί πεικαρχικό αδίκθμα για 
τον οικονομικό φορζα, τα ςτελζχθ και τουσ υπαλλιλουσ τθσ, κακϊσ και για τουσ υπαλλιλουσ τθσ 
Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 139 του Ν.4412/2016. 

4. Κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 138 του Ν.4412/2016, ο Ανάδοχοσ πρζπει να 
μεριμνιςει για τθν τιρθςθ, ςτο χϊρο του εργοταξίου, όλων των κατά το νόμο απαιτοφμενων 
ςτοιχείων για τθν απρόςκοπτθ και ομαλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν του ζργου, κακϊσ και για τθν 
εφαρμογι των επιβαλλόμενων μζτρων αςφαλείασ και υγιεινισ για όλθ τθ διάρκεια των 
εργαςιϊν. 

5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεριμνιςει ζγκαιρα για τθν ζκδοςθ κάκε άδειασ (π.χ. από τθν 
αρμόδια αςτυνομικι αρχι, τθ ΔΕΘ, κ.λ.π.), ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, κακιςτάμενοσ 
ζτςι ουςιαςτικά και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε παράβαςθ των διατάξεων που ιςχφουν 
περί εκτελζςεων των εργαςιϊν και επωμιηόμενοσ όλεσ τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ. 

6. Οι δαπάνεσ μετατόπιςθσ και αποκατάςταςθσ διακλαδϊςεων των δικτφων Ο.Κ.Ω. ι Ν.Ρ.Δ.Δ. ι 
ιδιωτϊν, βαρφνουν εξ' ολοκλιρου τον Ανάδοχο. Ακόμθ ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται εξολοκλιρου 
για οποιαδιποτε ηθμιά ικελε γίνει ςε δίκτυα Ο.Κ.Ω., εγκαταςτάςεισ άλλων φορζων ι ιδιωτϊν. 
Θ μθ λιψθ μζτρων προςταςίασ του κοινοφ, ι παρακϊλυςθ λειτουργίασ ι βλάβθσ ι κακυςτζρθςθ 
ςτθν αποκατάςταςθ φκορϊν ςε άλλα δθμόςια ζργα ι κοινόχρθςτα πράγματα, αποτελοφν 
παράβαςθ ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, ο οποίοσ υπόκειται ςε διοικθτικζσ 
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ποινζσ, ςφμφωνα με το άρκρο 178 του Ν.4412/2016, οι οποίεσ είναι ανεξάρτθτεσ από ποινικζσ 
και αςτικζσ ευκφνεσ. 

7. Θ ςυντιρθςθ του ζργου και οποιαδιποτε επζμβαςθ για αποκατάςταςθ ηθμιάσ ι βλάβθσ που 
οφείλεται ςε κακοτεχνία ι αμζλεια του Αναδόχου, κατά το χρόνο εγγφθςθσ (δεκαπζντε (15) 
μινεσ), κα γίνεται ςφμφωνα με τα άρκρα 157, 159 και 171 του Ν.4412/2016. 

8. Αν ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δε ςυμμορφϊνεται με τισ 
γραπτζσ εντολζσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ που του δίνονται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ ι τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία, μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ από τθν εργολαβία, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 160 του Ν.4412/2016. 

9. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει τισ αναγκαίεσ απολογιςτικζσ εργαςίεσ όταν του 
δοκεί ειδικι εντολι από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία. Κατά τα λοιπά, οι απολογιςτικζσ εργαςίεσ 
εκτελοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 10 του άρκρου 154 του Ν.4412/2016. 

10. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικι του ευκφνθ και δαπάνεσ να προβεί, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ 
τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, ςε ςειρά ερευνθτικϊν τομϊν, ζτςι ϊςτε να εντοπιςτοφν πλιρωσ οι 
υφιςτάμενοι αγωγοί πλθςίον του ζργου τοποκζτθςθσ των νζων αγωγϊν, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτα λοιπά εγκεκριμζνα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

11. Σε περίπτωςθ διζλευςθσ του αγωγοφ πάνω ι κάτω υφιςτάμενων αγωγϊν, οχετϊν, ανιςόπεδων 
διαβάςεων ι δια μζςου οποιουδιποτε άλλου ζργου ι εμποδίου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, 
εφόςον αυτό απαιτθκεί, να μεριμνιςει εγκαίρωσ, με ευκφνθ και δαπάνεσ του, τόςο για τθ 
ςφνταξθ τθσ μελζτθσ που κα απαιτθκεί, ι τθν αναςφνταξθ τυχόν υπάρχουςασ, από μελετθτικό 
γραφείο με εμπειρία ςε μελζτεσ παρεμφερϊν ζργων, όςο και για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν 
αδειϊν. Στισ παραπάνω δαπάνεσ ςυμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνεσ κάκε παρεμφεροφσ 
εργαςίασ, απαραίτθτθσ για τθ ςφνταξθ ι τθν αναςφνταξθ τθσ μελζτθσ. Μετά τθν ζγκριςθ τθσ 
παραπάνω μελζτθσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. Εδζςςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν καταςκευι του 
ειδικοφ αυτοφ ζργου που τυχόν απαιτθκεί. Θ δαπάνθ και οι εργαςίεσ για τθν πλιρθ καταςκευι 
των παραπάνω, περιλαμβάνονται ςτο «Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ» του Αναδόχου, κακϊσ 
και ςτα άρκρα του Τιμολογίου Δθμοπράτθςθσ. 

12. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε επαλικευςθ των υψομζτρων των ςχεδίων τθσ οριςτικισ 
μελζτθσ και να προςαρμόςει ανάλογα τα ςχζδια των μθκοτομϊν διατθρϊντασ το υψόμετρο του 
πυκμζνα του αγωγοφ όπωσ ζχει οριςτεί τισ εγκεκριμζνεσ μθκοτομζσ τθσ οριςτικισ μελζτθσ. 

13. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ, προχωριςει το ταχφτερο δυνατό ςε πλιρθ επαναφορά των 
ορυγμάτων ςε δρόμουσ, δάπεδα, κράςπεδα, πεηοδρόμια, κ.λ.π., και ςτθν πλιρθ αποκατάςταςθ 
του αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ ι του δαπζδου ι του κραςπζδου ι του πεηοδρομίου, κακϊσ και 
να ζχει ολοκλθρϊςει πλιρωσ τθν αποκομιδι των προϊόντων εκςκαφισ για τισ παντόσ είδουσ 
εκςκαφζσ που κα εκτελεςτοφν ςτο ζργο, με ευκφνθ του και χωρίσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ. Ο 
Ανάδοχοσ του ζργου ζχει τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι ηθμιάσ 
που κα προκφψει μζχρι τθν πλιρθ αποκατάςταςθ των ορυγμάτων, αςφαλτικϊν οδοςτρωμάτων ι 
δαπζδων ι κραςπζδων ι πεηοδρομίων. 
Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δε ςυμμορφωκεί με τισ προκεςμίεσ που αναφζρονται ςτισ 
παραπάνω παραγράφουσ και τα ςχετικά άρκρα του Ν.4412/2016, κα εφαρμοςτοφν τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 17 τθσ παροφςασ που αφορά ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ άμεςθσ 
επζμβαςθσ. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 47 του 
Ν.2696/23.3.1999, όπωσ ιςχφει. 
Τονίηεται ότι ο Ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ (όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 27 τθσ 
παροφςασ) ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι ηθμιάσ που κα προκφψει και κατά τθ διάρκεια των ωσ 
άνω κακοριηόμενων προκεςμιϊν και μζχρι τθν πλιρθ αποκομιδι των προϊόντων εκςκαφισ. 

14. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα για τθν προςταςία και για 
τθν αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ και υποχρεοφται με δαπάνεσ του να αποκακιςτά τισ τυχόν 
ηθμιζσ που κα προκλθκοφν. Θ ζλλειψθ προςικουςασ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι θ 
παράλειψθ μζτρων για τθν αποκατάςταςι του, αποτελεί παράβαςθ ςτθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων του Αναδόχου κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ κατόπιν τοφτου 
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κα υπόκειται ςε διοικθτικζσ ποινζσ, ςφμφωνα με το άρκρο 178 του Ν.4412/2016, οι οποίεσ είναι 
ανεξάρτθτεσ από ποινικζσ ι αςτικζσ ευκφνεσ. 

15. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται όταν εκτελεί νυχτερινι ι υπερωριακι εργαςία ι εργαςία τισ Κυριακζσ 
και τισ εορτζσ, να ενθμερϊνει εγκαίρωσ τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία. Οι εργαςίεσ αυτζσ κα 
εκτελοφνται, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τα λοιπά εγκεκριμζνα τεφχθ 
δθμοπράτθςθσ χωρίσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ. Πλεσ οι ςχετικζσ δαπάνεσ για τθν εκτζλεςθ 
νυχτερινισ ι υπερωριακισ εργαςίασ νοοφνται περιλαμβανόμενεσ ςτισ τιμζσ του «Εντφπου 
Οικονομικισ Ρροςφοράσ» του Αναδόχου και δε δικαιοφται γι' αυτζσ καμιά πρόςκετθ 
αποηθμίωςθ. 

16. Ο Ανάδοχοσ κακίςταται ουςιαςτικά και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ και επωμίηεται όλεσ τισ ςχετικζσ 
δαπάνεσ και κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ ι παράβαςθσ των αναφερομζνων ςτο 
Ν.2696/23.3.99 όπωσ ιςχφει, χωρίσ καμιά απαίτθςθ πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ από τθν ΔΕΥΑ 
Εδζςςθσ. Θ ΔΕΥΑ Εδζςςθσ δε φζρει καμία ευκφνθ για τθ μθ τιρθςθ ι παράβαςθ των ανωτζρω. 

17. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο Ανάδοχοσ προβεί: 

α) ςε εκςκαφι μεγαλφτερων τμθμάτων από αυτά που ορίηονται ςτα ςυμβατικά ςχζδια ι ςτθν 
εγκεκριμζνθ μελζτθ, 

β) ςε εκςκαφι με βάκοσ και πλάτοσ μεγαλφτερο του αναφερομζνου ςτα ςυμβατικά ςχζδια, ςτθν 
εγκεκριμζνθ μελζτθ, ςτισ αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 

δε κα πλθρωκεί για τθν πρόςκετθ αυτι εκςκαφι, τθν οποία υποχρεοφται να επιχϊςει 
αδαπάνωσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα λοιπά εγκεκριμζνα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

18. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει πλιρωσ όλα τα αναφερόμενα ςτθν υπ’ αρίκ. 
ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/889/27.11.02 απόφαςθ του ΥΡΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 16Β/14.1.03) «Ρρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ 
του εργαςιακοφ κινδφνου κατά τθν καταςκευι Δθμοςίων Ζργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)», τθσ οποίασ τα 
άρκρα αποτελοφν όρουσ τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ. 

19. Σε περίπτωςθ που κάποια υλικά, μθχανιματα ι τρόποι εργαςίασ, από τα απαιτοφμενα για το 
υπόψθ ζργο, καλφπτονται από διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ, τα ζξοδα απόκτθςθσ τουσ δικαιϊματοσ 
για τθ χρθςιμοποίθςθ του διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ, βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

20. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται λόγω τθσ φφςθσ των ζργων που εκτελοφνται μζςα ςε τάφρουσ, να 
προνοεί και να λαμβάνει με ευκφνθ και δαπάνεσ του, όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα 
(απαιτοφμενεσ αντιςτθρίξεισ, απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ, προςταςίασ, κ.λ.π.), ϊςτε να μθν 
υπόκεινται ςε κίνδυνο ηθμιϊν ι βροχϊν χειμαρρωδϊν ι ςυνεχϊν και εκ ςυνικων ι περιοδικϊν 
πλθμμυρϊν τα ζργα, το προςωπικό του Αναδόχου, οι ιδιϊτεσ, τα ακίνθτα, τα οχιματα, κ.λ.π., που 
κα βρίςκονται ςτο χϊρο κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των ζργων. Ο Ανάδοχοσ με οδθγό τα 
γεωτεχνικά χαρακτθριςτικά του εδάφουσ, κα ομαδοποιιςει τα διάφορα τμιματα των ανοικτϊν 
ορυγμάτων, ζτςι ϊςτε αυτά να αντιμετωπιςτοφν με κοινι μελζτθ εκςκαφισ και αντιςτιριξθσ. 

21. Θ ζναρξθ καταςκευισ ι ανακαταςκευισ οποιουδιποτε αγωγοφ, κα γίνεται από τον αποδζκτθ 
προσ το πζρασ, χωρίσ διακοπι τθσ ςυνζχειάσ του. Σε περίπτωςθ ελλείψεωσ αποδζκτθ ι 
δυςχερειϊν καταςκευισ τμιματοσ αγωγοφ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρωσ τθ 
Διευκφνουςα Υπθρεςία, για να του παραςχεκοφν οι ςχετικζσ εντολζσ. Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία 
μπορεί να δϊςει εντολι, ςτθν περίπτωςθ μεγάλου μικουσ αγωγϊν ι λόγω επείγοντοσ, θ 
καταςκευι αυτϊν να γίνει κατά τμιματα. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο Ανάδοχοσ, χωρίσ 
ζγγραφθ εντολι τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, προβεί ςτθν καταςκευι αγωγοφ χωρίσ αποδζκτθ, 
δε κα επιμετρϊνται οφτε κα πιςτοποιοφνται οι ςχετικζσ εργαςίεσ. 

Άρθρο 21ο: Προχπολογιςμόσ ζργου, χρηματοδότηςη, φόροι, τζλη, κρατήςεισ υπζρ τρίτων, 
αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, επιβαρφνςεισ  

1. Ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ του ζργου ανζρχεται ςε 2.540.322,58 Ευρϊ (άνευ ΦΡΑ) και 
αναλφεται ςε: 
- Δαπάνθ Εργαςιϊν 1.847.788,80 € 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 Κατασκεσή Εσωτερικού Δικτύοσ Αποτέτεσσης Άρνισσας 15 

- Γενικά ζξοδα και Πφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 332.601,98 € 
- Απρόβλεπτα (ποςοςτοφ 15%. επί τθσ δαπάνθσ εργαςιϊν και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

327.058,62 €, που αναλϊνονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 
4412/2016. 

- Στο ανωτζρω ποςό προβλζπεται ανακεϊρθςθ ςτισ τιμζσ ποςοφ 26.373,18 € ςφμφωνα με το 
άρκρο 153 του ν. 4412/2016. 

- Απολογιςτικζσ εργαςίεσ που αφοροφν τθν διαχείριςθ των ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν 
ςε ΑΕΚΚ 6.500,00 € 

2. Το ζργο είναι ενταγμζνο ςτο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ Ι και υπόκειται ςτισ κρατιςεισ  που 
προβλζπονται για τα ζργα αυτά, περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,07 % υπζρ των 
λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το 
άρκρο 4 παρ. 3 ν. 4013/2011, όπωσ ιςχφει. 
Ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν παρ.6 του άρκρου 138 του Ν. 4412/2016. 

3. Τον Ανάδοχο επίςθσ βαρφνουν: 

α. Πλεσ οι προβλεπόμενεσ εκάςτοτε κρατιςεισ υπζρ τρίτων και φόρουσ, αςφαλιςτικζσ ι μθ 
ειςφορζσ, δαςμοφσ, φόρουσ ειςοδιματοσ, τζλθ χαρτοςιμου, κ.λ.π. (εκτόσ του Φ.Ρ.Α.), 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που κα ιςχφουν ςε κάκε πλθρωμι του, κατά το χρονικό διάςτθμα 
από τθν θμερομθνία δθμοπράτθςθσ μζχρι τθν θμερομθνία περάτωςθσ του ζργου. 

β. Οι πλθρωμζσ για τισ οποίεσ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 6 του Ν. 1239/82 και του άρκρου 
39 του Ν. 2065/92 με τισ οποίεσ κεςπίηεται θ υποχρζωςθ των αρμοδίων δθμόςιων αρχϊν να 
ηθτοφν βεβαίωςθ του Ι.Κ.Α., για φπαρξθ ι μθ οφειλισ, για κάκε εξόφλθςθ ι τμθματικι 
καταβολι χρθμάτων και να παρακρατοφν τθν οφειλι για λογαριαςμό του Ι.Κ.Α. 

γ. Οι οικονομικοί φορείσ προερχόμενοι από Κράτθ - Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ε.Ο.Χ., ι 
από κράτθ που ζχουν υπογράψει τθ ςυμφωνία για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ (Σ.Δ.Σ.) του Ρ.Ο.Ε., 
βαρφνονται αποκλειςτικά με όλεσ τισ κρατιςεισ υπζρ τρίτων και τουσ φόρουσ (δαςμοί, τζλθ, 
φόροι ειςοδιματοσ, αςφαλιςτικζσ και μθ ειςφορζσ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ εκάςτοτε 
χϊρασ. 

Κατά τα λοιπά, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτουσ γενικοφσ όρουσ του τιμολογίου δθμοπράτθςθσ. 

4. Θ ΔΕΥΑ Εδζςςθσ δε φζρει καμία ευκφνθ για οποιεςδιποτε οικονομικζσ υποχρεϊςεισ του 
Αναδόχου, που κα τον βαρφνουν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του παρόντοσ ζργου. 

Άρθρο 22ο:  Μητρϊο του ζργου – Προςωρινή παραλαβή – Χρόνοσ υποχρεωτικήσ ςυντήρηςησ 
του ζργου – Οριςτική παραλαβή 

1. Μετά το πζρασ των εργαςιϊν τθσ παροφςασ εργολαβίασ (ολοκλιρωςθ καταςκευϊν και δοκιμϊν / 
ελζγχων) και πριν τθ χοριγθςθ βεβαίωςθσ περάτωςθσ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 
να παραδϊςει ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία το Μθτρϊο του Ζργου, το οποίο κα περιλαμβάνει τα 
εξισ: 

Ι)  Καταςκευαςτικά ςχζδια (ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι) ςε κατάλλθλθ κλίμακα 
αντίςτοιχθ τθσ κλίμακασ των ςχεδίων τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, κακϊσ και τα τυχόν 
ςυνταχκζντα ςκαριφιματα λεπτομερειϊν, ςτα οποία κα φαίνεται θ ακριβισ κζςθ των 
αγωγϊν, των τεχνικϊν ζργων, εξαρτθμζνα από ςτακερά χαρακτθριςτικά ςθμεία 
(τοπογραφικι αποτφπωςθ, πλιρωσ εξαρτθμζνθ από τριγωνομετρικά ςθμεία, λειτουργικι 
αποτφπωςθ, κ.λ.π.). 

Εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν ζχουν ςυνταχκεί τα απαιτοφμενα ςχζδια και ςκαριφιματα, δεν 
πιςτοποιοφνται μζχρι τακτοποίθςθσ τθσ εκκρεμότθτασ αυτισ. 
Ειδικότερα κα παραδοκοφν λεπτομερι ςχζδια οριηοντιογραφιϊν ςε κλ. 1:500 ςτα οποία κα 
φαίνεται με ακρίβεια θ κζςθ του άξονα του αγωγοφ, ςε ςχζςθ με ςτακερά ςθμεία επί του 
εδάφουσ (εγκεκριμζνεσ ρυμοτομικζσ ι οικοδομικζσ γραμμζσ), οι κζςεισ τεχνικϊν ζργων, όλα 
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τα τεχνικά ςτοιχεία του νζου αγωγοφ (υλικό, διατομι, μικοσ, βάκοσ τοποκζτθςθσ, ειδικά 
τεμάχια, τυχόν ενϊςεισ με το υφιςτάμενο δίκτυο, κ.λ.π.). 
Ακόμθ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει: 
• Σχζδια των τεχνικϊν ζργων ςε κλιμ. 1:100 ι 1:50 ι 1:20. 
• Μθκοτομζσ του αγωγοφ ςε κλιμ. 1:100 (ςε φψοσ), 1:1000 (ςε μικοσ). 
• Γενικι Οριηοντιογραφία 1:2000  
• Σχζδια λεπτομερειϊν του αγωγοφ, ςυνδζςεων, κ.λ.π., ςε κατάλλθλθ κλίμακα. 
Επιςθμαίνεται ότι ςτα καταςκευαςτικά ςχζδια των τεχνικϊν ζργων και των φρεατίων κα 
πρζπει να φαίνεται θ ακριβισ κζςθ του καταςκευαηόμενου ζργου, εξαρτθμζνθ από ςτακερά 
χαρακτθριςτικά ςθμεία. Επίςθσ κα πρζπει να αναγράφονται τα υλικά, το είδοσ του 
ςκυροδζματοσ και του οπλιςμοφ, τα αναπτφγματα των οπλιςμϊν, οι διαςτάςεισ, οι 
επιμετροφμενεσ ποςότθτεσ των εργαςιϊν του ζργου, οι προδιαγραφζσ και τα φυλλάδια των 
υλικϊν και του εξοπλιςμοφ, τα ακριβι απόλυτα υψόμετρα των κζντρων των καλυμμάτων και 
των ςτομίων ειςόδων και εξόδων των ροϊν, κακϊσ και οτιδιποτε άλλο κρικεί απαραίτθτο, 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. 
Πλα τα πιο πάνω ςχζδια και ςτοιχεία κα υποβλθκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι (τα ςχζδια 
ςε αρχεία DWG, Word, Excel) ςε CD. 

ΙΙ) Τα αποτελζςματα των ελζγχων των υλικϊν, των τεχνικϊν ζργων, κακϊσ και των 
απαιτουμζνων δοκιμϊν, κ.λ.π., ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 τθσ παροφςασ και 
ςτισ αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ζργου. 

ΙΙΙ) Κατάλλθλεσ φωτογραφίεσ των διαφόρων φάςεων εκτζλεςθσ του ζργου, ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ιςχφουςα 
νομοκεςία. Οι φωτογραφίεσ κα υποβλθκοφν εκτυπωμζνεσ ςε τρία (3) αντίτυπα, κακϊσ και 
ςε θλεκτρονικι μορφι. 

IV) Ζκκεςθ με υποδείξεισ για τον τρόπο αποκαταςτάςεων, φκορϊν και ηθμιϊν που τυχόν κα 
παρουςιαςτοφν μελλοντικά ςτο ζργο. 

Τα ωσ άνω ςτοιχεία αποτελοφν το Μθτρϊο του Ζργου, κα είναι αρικμθμζνα και ταξινομθμζνα ςε 
φακζλουσ, κα ςυνταχκοφν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςε τρία (3) αντίτυπα βιβλιοδετθμζνα ςε τεφχθ 
με τίτλο «ΜΘΤΩΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ» και κα υποβλθκοφν ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία πριν από τθν 
τελικι επιμζτρθςθ. Στουσ τίτλουσ των ςχεδίων και των τευχϊν, κα υπάρχει θ ζνδειξθ «ΟΡΩΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΚΕ». 

Επιςθμαίνεται ότι ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται ιδιαίτερθσ αμοιβισ για τθν τιρθςθ και τθν 
παραγωγι του Μθτρϊου του Ζργου. Θ ςχετικι δαπάνθ περιλαμβάνεται ςτισ τιμζσ του «Εντφπου 
Οικονομικισ Ρροςφοράσ» του Αναδόχου. 

Μετά τθν υποβολι του μθτρϊου του ζργου κα ακολουκιςει ζλεγχοσ ωσ προσ τθν πλθρότθτα και 
επάρκειά του, προκειμζνου να προωκθκοφν οι περαιτζρω προβλεπόμενεσ από τον Ν.4412/16 
διαδικαςίεσ. 

2. Μετά τθν υποβολι του ΜΘΤΩΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ κα ακολουκιςει ζλεγχοσ και ζγκριςι του από τθ 
Διευκφνουςα Υπθρεςία. 

3. Ο χρόνοσ εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ του ζργου μετά τθν πάροδο του οποίου 
ενεργείται θ οριςτικι παραλαβι, ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) μινεσ. Κατά τα λοιπά, ιςχφουν τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 171 και ςτθν παρ. 8 του άρκρου 159 του Ν.4412/16. 

4. Γενικότερα για τθν προςωρινι παραλαβι, τθν υποχρεωτικι ςυντιρθςθ του ζργου και τθν 
οριςτικι παραλαβι, ζχουν εφαρμογι τα άρκρα 170, 171 και 172 του Ν.4412/16. 

5. Κατά τθ φάςθ παραλαβισ του ζργου από τθν αρμόδια τθσ ΔΕΥΑ Εδζςςθσ Επιτροπι Ρροςωρινισ 
Ραραλαβισ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται αποκλειςτικά με δαπάνεσ του να εκτελζςει και να 
αποκαταςτιςει πλιρωσ ερευνθτικζσ τομζσ ποςότθτασ (ςε αρικμό) ίςθσ με το 2%ο του ςυνολικοφ 
εκτελεςκζντοσ μικουσ αγωγϊν. Ζτςι κακίςταται δυνατόσ ο ζλεγχοσ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου 
τόςο ποιοτικά όςο και ποςοτικά (ζλεγχοσ διαςτάςεων τάφρου, ζλεγχοσ υλικϊν, κ.λ.π.). 
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Θ επιλογι των ςυγκεκριμζνων κζςεων που κα εκτελεςκοφν οι ερευνθτικζσ τομζσ, κα γίνεται από 
τθν Επιτροπι Ρροςωρινισ Ραραλαβισ τθσ ΔΕΥΑ Εδζςςθσ. 

6. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντάξει φάκελο προεκτίμθςθσ τθσ δαπάνθσ τακτικισ ςυντιρθςθσ 
και λειτουργίασ, με βάςθ το μθτρϊο του ζργου και εγχειρίδια λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, που 
αφοροφν ςε φκορζσ λόγω ςυνικουσ χριςθσ του ζργου, ςφμφωνα με τθν παρ. 8 του άρκρου 170 
του Ν.4412/16. 

7. Επιςθμαίνεται ότι ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν 
οριςτικι παραλαβι του ζργου. Θ επιτροπι παραλαβισ του ζργου επιβάλλεται να διαπιςτϊνει ότι 
για το παραλαμβανόμενο προςωρινά ι οριςτικά ζργο, ζχει καταρτιςτεί ΦΑΥ και ότι αυτόσ είναι 
ενθμερωμζνοσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 7 του Άρκρου 3 του Ρ.Δ. 305/96. Θ 
παραπάνω διαπίςτωςθ κα αναγράφεται ρθτά ςτο ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ και θ 
επιτροπι δεν κα προβαίνει ςτθν παραλαβι εάν δεν υφίςταται ο ΦΑΥ ι εάν αυτόσ δεν είναι 
αρκοφντωσ ενθμερωμζνοσ. 
Στο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ κα αναφζρεται ακόμα ότι ο ΦΑΥ εφαρμόςτθκε και 
ενθμερϊκθκε μετά τθν προςωρινι παραλαβι ι ότι ςυμπλθρϊκθκε με τισ εργαςίεσ που 
εκτελζςτθκαν ςε εφαρμογι των παρατθριςεων για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων. 

Κατά τα λοιπά, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν υπ' αρικ. 433/19.9.2000 απόφαςθ του 
Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ςτθν παρ. 7 του Άρκρου 170 και ςτθν παρ. 8 του Άρκρου 172 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 23ο: Χρήςη ζργου ή τμήματοσ αυτοφ προ τησ αποπεράτωςησ 

Ο εργοδότθσ δικαιοφται παράλλθλα με τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν να χρθςιμοποιεί το όλο ζργο ι 
τμιμα του, αν κατά τθν κρίςθ του αυτι θ χριςθ είναι δυνατι (διοικθτικι παραλαβι για χριςθ). 

Θ παραπάνω χριςθ δεν αποδεικνφει ότι ο εργοδότθσ παρζλαβε το ζργο, ι ότι αυτό εκτελζςτθκεκαλά 
και διατθρεί όλα τα δικαιϊματά του να ελζγξει και να παραλάβει εν καιρϊ το ζργο, ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ και τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ. Επίςθσ δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τισ ευκφνεσ 
και υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 

Θ παραπάνω χριςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 169 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 24ο: Αναθεϊρηςη τιμϊν 

Οι ςυμβατικζσ τιμζσ εκτζλεςθσ του ζργου ανακεωροφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 153 
του Ν.4412/16. 

Άρθρο 25ο: Εξαςφάλιςη υπάρχουςασ ροήσ ομβρίων και λυμάτων, καθϊσ και κυκλοφορίασ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει με ευκφνθ του και χωρίσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ, τα προςικοντα 
μζτρα κατά τθν εκτζλεςθ των αποχετευτικϊν εργαςιϊν τθσ εργολαβίασ του, ςτισ διάφορεσ περιοχζσ, 
ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται θ ροι των ομβρίων και των λυμάτων, κακϊσ και θ κυκλοφορία πεηϊν 
και οχθμάτων, τόςο από τθ διακίνθςθ των μθχανικϊν του μζςων ςτισ περιοχζσ αυτζσ, όςο και από τθν 
εναπόκεςθ των υλικϊν. 

Καμία εργαςία εκςκαφϊν γενικά ι αχρθςτία οδοφ ι πεηοδρομίου επιτρζπεται να πραγματοποιθκεί, 
πριν να εγκρικεί αρμοδίωσ και ολοκλθρωκεί πλιρωσ θ καταςκευι από τον Ανάδοχο, τθσ προςωρινισ 
διαβάςεωσ των τροχοφόρων ι των πεηϊν, αναλόγωσ δια παρακαμπτθρίων οδϊν (κυκλοφοριακζσ 
ρυκμίςεισ). 

Άρθρο 26ο: χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ (ΑΤ) – Φάκελοσ Αςφάλειασ και υγείασ (ΦΑΤ) 

Ρλζον των αναφερομζνων ςτο Άρκρο 27 αναφορικά με το ΣΑΥ και ΦΑΥ, ιςχφουν τα ακόλουκα: 

Ο Ανάδοχοσ του ζργου υποχρεοφται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και 
πριν από τθν ζναρξθ λειτουργίασ του εργοταξίου να ςυντάξει και να υποβάλλει προσ ζγκριςθ ΣΑΥ και 
ΦΑΥ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ρ.Δ. 305/96 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ 
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που πρζπει να εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 
92/57 τθσ Ε.Ο.Κ. (ΦΕΚ 212Α / 29.8.96)» και ςτθ λοιπι ιςχφουςα νομοκεςία. 

Το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ κα ςυντάςςονται ςφμφωνα με τα ΣΑΥ - ΦΑΥ τθσ παροφςασ μελζτθσ, με τα 
αναφερόμενα ςτο Ρ.Δ.305/96 (ΦΕΚ 212Α / 29.8.96), ςτθν υπ' αρίκ. ΔΙΡΑΔ / ΟΙΚ / 889 / 27.11.02 
απόφαςθ του ΥΡΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 16Β / 14.1.03), ςτθν υπ' αρίκ. 6952/14.2.2011 (ΦΕΚ 420Β / 16.3.2011) 
Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν ΡΕ.Κ.Α. και Υ.ΜΕ.ΔΙ. και ςτθ λοιπι ιςχφουςα νομοκεςία. Θ υποβολι 
και θ ζγκριςι τουσ κα γίνεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ. και κα 
αποτελοφν αναπόςπαςτα τμιματα του παρόντοσ ζργου. 

Το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ υποβάλλονται εισ διπλοφν. Ανά ζνα αντίτυπο παραμζνει ςτθ Διευκφνουςα 
Υπθρεςία, ενϊ τα δεφτερα επιςτρζφονται εγκεκριμζνα και πρζπει να παραμζνουν ςτο χϊρο του 
εργοταξίου κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, όπου κα είναι ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. 

Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία υποχρεοφται να παρακολουκεί τθν φπαρξθ και εφαρμογι των ΣΑΥ - ΦΑΥ. 
Τθν ευκφνθ για τυχόν παράλειψθ κατάρτιςθσ του ΣΑΥ και του ΦΑΥ, ζχει ο Ανάδοχοσ του ζργου. Σε 
περίπτωςθ που δεν ζχει παραδοκεί από τθν Υπθρεςία ΣΑΥ και ΦΑΥ ςτον Ανάδοχο μαηί με τθν τεχνικι 
μελζτθ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςτθ ςφνταξι των αδαπάνωσ για το δθμόςιο.  

Το ΣΑΥ κα ςυνοδεφεται από όλα τα νομοκετικά κείμενα περί μζτρων πρόλθψθσ και αποτροπισ 
κινδφνων, τα οποία κείμενα νοοφνται ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτοφ. 

Το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ πρζπει να αναπροςαρμόηονται ςε ςυνάρτθςθ με τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν και τισ 
ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ που ζχουν επζλκει. Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίνεται πριν τθν ζναρξθ 
των εργαςιϊν ςτθν αναπροςαρμογι του ΦΑΥ, ϊςτε αυτόσ να περιζχει τα πραγματικά ςτοιχεία του 
ζργου, ζτςι όπωσ αυτό πρόκειται να καταςκευαςτεί. 

Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ ςυνοδεφει το ζργο κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του και 
φυλάςςεται με ευκφνθ του κυρίου του ζργου. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο Ρ.Δ.305/96, ςτθν υπ' αρίκ. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/889/27.11.02 
απόφαςθ του ΥΡΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 16Β / 14.1.03), ςτθν υπ' αρίκ. 6952/14.2.2011 (ΦΕΚ 420Β / 16.3.2011) 
Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν ΡΕ.Κ.Α. και Υ.ΜΕ.ΔΙ. και ςτθ λοιπι ιςχφουςα νομοκεςία. 

Επιςθμαίνεται ότι ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι 
παραλαβι του ζργου. 

Θ επιτροπι παραλαβισ του ζργου επιβάλλεται να διαπιςτϊνει ότι για το παραλαμβανόμενο 
προςωρινά ι οριςτικά ζργο, ζχει καταρτιςτεί ΦΑΥ και ότι αυτόσ είναι ενθμερωμζνοσ, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτθν παρ. 7 του άρκρου 3 του Ρ.Δ. 305/96. 

Θ παραπάνω διαπίςτωςθ κα αναγράφεται ρθτά ςτο ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ και θ επιτροπι 
δε κα προβαίνει ςτθν παραλαβι, εάν δεν υφίςταται ο ΦΑΥ ι εάν αυτόσ δεν είναι αρκοφντωσ 
ενθμερωμζνοσ. 

Στο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ κα αναφζρεται ακόμα ότι ο ΦΑΥ εφαρμόςτθκε και 
ενθμερϊκθκε μετά τθν προςωρινι παραλαβι ι ότι ςυμπλθρϊκθκε με τισ εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν 
ςε εφαρμογι των παρατθριςεων για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν υπ’ αρίκ. 433/19.9.2000 απόφαςθ του ΥΡΕΧΩΔΕ, ςτθν 
παρ. 7 του άρκρου 170 και ςτθν παρ. 8 του άρκρου 172 του Ν.4412/16. 

Θ δαπάνθ ςφνταξθσ ΣΑΥ και ΦΑΥ, όπωσ όλεσ οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα παραπάνω, αφοροφν 
ςτθν οργάνωςθ του εργοταξίου και απαιτοφνται από το νόμο, βαρφνουν τον Ανάδοχο και κα πρζπει 
να ζχουν ςυνυπολογιςτεί από αυτόν κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του. 
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Άρθρο 27ο: Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο – Διευκολφνςεισ τησ 
κυκλοφορίασ – Πινακίδεσ – Προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ – Προςτατευτικζσ καταςκευζσ 

Σφμφωνα με τθν υπ’ αρίκ. πρωτ. ΔΙΡΑΔ / οικ. 369 / 15.10.2012 ΔΙΡΑΔ εγκφκλιο 27, ιςχφουν τα 
ακόλουκα: 

1. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των 
διατάξεων 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 τθ φάςθ καταςκευισ του ζργου: Ρ.Δ. 
305/96 (άρκρα 7 - 9), Ν.4412/16 (αρ. 138, παρ. 7), Ν. 3850/10  (άρκρο 42). Ο Ανάδοχοσ ζχει 
εξολοκλιρου και αποκλειςτικά τθν ποινικι και αςτικι ευκφνθ για κάκε ατφχθμα που κα ςυμβεί 
ςτο προςωπικό του ι ςτο προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ ι ςε κάκε άλλον τρίτο και το οποίο 
οφείλεται ι προκαλείται από οποιοδιποτε λόγο, επειδι δεν κα λθφκοφν τα απαραίτθτα μζτρα 
αςφαλείασ, ανεξάρτθτα από τθν κανονικι ι όχι εκτζλεςθ του ζργου. 

2. τα πλαίςια τησ ευθφνησ του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται: 
α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων 

κ.λ.π.) και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα: Ν.4412/2016 (άρκρο 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 ΥΡΕΧΩΔΕ: ΔΙΡΑΔ / οικ.177 / 
2.3.01, ΔΕΕΡΡ / 85 / 14.5.01 και ΔΙΡΑΔ / οικ 889 / 27.11.02, ςτο χρονοδιάγραμμα των 
εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των 
μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου: Ν.4412/2016 (άρκρο 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: Ρ.Δ. 1073/81 (άρκρο 111), Ρ.Δ. 305/96 (άρκρα 10, 
11), Ν. 3850/10 (άρκρα 42 - 49). 

3. φμφωνα με τα προαναφερόμενα τησ παρ. 2, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τηρεί τα ακόλουθα: 
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 προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια 
εργαςιϊν που κα υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα αςχολοφνται 
ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςίασ κα 
υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια: Ρ.Δ. 305/96 (άρκρο 3, παρ. 12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ 
καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΙΙ του άρκρου 12 του Ρ.Δ. 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 (άρκρο 3, 
παρ. 8) και τθν ΥΑ ΔΕΕΡΡ / οικ / 85 / 2001 του ΥΡΕΧΩΔΕ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτον 
Ν.4412/2016 (άρκρο 138, παρ. 7). 

γ.  Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΣΑΥ - ΦΑΥ τθσ μελζτθσ (τυχόν 
παραλείψεισ που κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία), ςφμφωνα 
με τθ μεκοδολογία που κα εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι του 
δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κ.λ.π. (μζκοδοσ καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων 
εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ, κ.λ.π.). 

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 ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ και υγείασ: ΡΔ 305/96 (άρκρο 
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3, παρ. 9) και ΥΑ ΔΙΡΑΔ / οικ / 889 / 2002 (παρ. 2.9Δ) του ΥΡΕΧΩΔΕ, θ οποία ενςωματϊκθκε 
ςτον Ν.4412/2016 (άρκρο 138, παρ. 7). 

ε. Να τθριςει τα ΣΑΥ - ΦΑΥ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου: ΡΔ 305/96 (άρκρο 3, 
παρ. 10) και ΥΑ ΔΙΡΑΔ / οικ / 889 / 2002 (παρ. 2.9Δ) του 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 άλλα 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 αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου. 

η. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφζρεται ςτο ΡΔ 305/96 (άρκρο 3, παρ. 5 - 7) και ςτισ 
ΥΑ: ΔΙΡΑΔ / οικ / 177 / 2001 (άρκρο 3) και ΔΙΡΑΔ / οικ / 889 / 2002 (παρ. 2.9) του ΥΡΕΧΩΔΕ, οι 
οποίεσ ενςωματϊκθκαν ςτον Ν.4412/2016 (άρκρο 138, παρ. 7). 

1. Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΣΑΥ προβλζπεται ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 305/96 (άρκρο 3, παρ. 4), 
όταν: 

α. απαιτείται Συντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλαδι όταν κα απαςχολθκοφν 
περιςςότερα του ενόσ ςυνεργεία ςτθν καταςκευι. 

β.  οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ: Ρ.Δ.305/96 
(άρκρο 12, παράρτθμα 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 αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 7, 
παρ. 1, εδάφιο α' του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249Α / 25.11.2011) και τθν αρ. πρωτ. 
10201/27.3.2012 εγκφκλιο του Ειδ. Γραμματζα του Σ.ΕΡ.Ε. 

2. Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι 
κάκε Δθμόςιου Ζργου: ΥΑ ΔΕΕΡΡ / οικ. 433 / 2000 του ΥΡΕΧΩΔΕ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτον 
Ν.4412/2016 (άρκρα 170 και 172). 

3. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και 
το ςυνοδεφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του: Ρ.Δ. 305/96 (άρκρο 3, παρ. 11) και ΥΑ ΔΙΡΑΔ 
/ οικ / 889 / 2002 (παρ. 2.9Δ) του ΥΡΕΧΩΔΕ. 

4. Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΥ περιλαμβάνονται 
ςτθν Εγκφκλιο 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΡΑΔ / οικ / 215 / 31.3.2008 του 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 
εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν. 3850/10 (άρκρο 8, παρ. 1 και άρκρο 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 (άρκρο 8, παρ.2 και άρκρα 4 - 25). 
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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 ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ. 

Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ από τον Ανάδοχο 
και αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςυνοδεφεται δε 
απαραίτθτα από αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ (Ν. 3850/10, άρκρο 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 ςε ομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκενται ςε 
ιδιαίτερουσ κινδφνουσ (Ν. 3850/10, άρκρο 43, παρ. 1α 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, άρκρο 14, παρ. 
1 και άρκρο 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, άρκρο 20, παρ. 4 ), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και 
να τισ κοινοποιεί και ςτθν Επιτροπι Υγείασ και Αςφάλειασ (Ε.Υ.Α.Ε) ι ςτον εκπρόςωπο των 
εργαηομζνων των οποίων θ ςφςταςθ και οι αρμοδιότθτεσ 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, άρκρο 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 ατυχιματοσ 
(Ν. 3850/10, άρκρο 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, άρκρο 43, 
παρ. 2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου (Ν. 3850/10, άρκρο 18, παρ. 9). 

3.3 Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ) 

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 Ρ.Δ. 305/96 (άρκρο 3, παρ. 14) ςε ςυνδυαςμό με 
τθν ΥΑ 130646/1984 του Υπουργείου Εργαςίασ. 

Το ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω ΥΑ, από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ, Τμιματα ι 
Γραφεία Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχανικοφσ του 
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Αναδόχου και τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθ διενζργεια των τακτικϊν 
ελζγχων ι δοκιμϊν για ό,τι αφορά ςτα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο 
όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθτισ εργαςίασ, κ.λ.π.: Ρ.Δ. 1073/81 (άρκρο 113), Ν. 1396/83 
(άρκρο 8) και Εγκφκλιοσ 27 του ΥΡΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΡΡ / 208 / 12.9.2003. 

3.4  Συςχετιςμόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και Θμερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ) 

Για τθν πιςτι εφαρμογι του ΣΑΥ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με το 
ΘΜΑ. Στα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. 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 την εκτζλεςη 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: Ρ.Δ. 105/95, 
Ρ.Δ. 305/96 (άρκρο 12, παράρτ. IV, μζροσ Α, παρ. 18.1). 

β.  Τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου 
θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων 
αγωγϊν ζξω από το εργοτάξιο, ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηόμενουσ από τον 
κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ: Ρ.Δ. 1073/81 (άρκρα 75 - 79), Ρ.Δ. 305/96 (άρκρο 12, παράρτ. IV, 
μζροσ Β, τμιμα II, παρ. 2). 

γ.  Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι 
αερίων κ.λ.π.) και τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ 
των εγκαταςτάςεων αυτϊν: Ρ.Δ. 1073/81 (άρκρα 92 - 95), Ρ.Δ. 305/96 (άρκρο 12, παράρτ. 
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 και επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ 
πυροςβεςτιρων, κ.λ.π.: Ρ.Δ. 1073/81 (άρκρα 92 - 96), Ρ.Δ. 305/96 (άρκρο 12, παράρτ. IV, 
μζροσ Α, παρ. 3, 4, 8 - 10), Ν. 3850/10 (άρκρα 30, 32, 45). 

ε.  Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ 
(φπαρξθ χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κ.λ.π.): Ρ.Δ. 
1073/81 (άρκρα 109, 110), Ν. 1430/84 (άρκρα 17, 18), Ρ.Δ. 305/96 (άρκρο 12, παράρτ. IV, 
μζροσ Α, παρ. 13, 14). 

ςτ.  Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) ςτουσ 
εργαηόμενουσ όπωσ: προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, 
ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ, γυαλιά, κ.λ.π., 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 (άρκρα 102 - 108), Ν. 1430/84 (άρκρα 
16 - 18), ΚΥΑ Β. 4373/1205/93 και οι τροποποιιςεισ αυτισ: ΚΥΑ 8881/94 και ΥΑ 
οικ.Β.5261/190/97, Ρ.Δ. 396/94, Ρ.Δ. 305/96 (άρκρο 9, παρ. γ). 

4.2 Εργοταξιακι ςιμανςθ – ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ – εκφόρτωςθ – 
εναπόκεςθ υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κ.λ.π. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται: 
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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 αρίκ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16.2.2011 του ΥΡΥΜΕΔΙ: «Οδθγίεσ Σιμανςθσ Εκτελοφμενων 
Ζργων» (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ, τεφχοσ 7), 

• τθn ΚΥΑ αρίκ. 6952/14.2.2011 του ΥΡΕΚΑ και 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 (άρκρα 9 - 11 και άρκρο 52 ) 
και τθν τροποποίθςθ αυτοφ: Ν. 3542/07 (άρκρα 7 - 9 και άρκρο 46). 

β.  Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ 
οδοφσ, κατάλθψθσ τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου: Ν. 2696/99 (άρκρα 47, 48) και θ 
τροποποίθςθ αυτοφ: Ν. 3542/07 (άρκρα 43, 44). 

γ.  Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να τθρεί 
τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν 
ςυςκευϊν, των κινθτϊν προβολζων, των καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων 
φωτιςμοφ εργοταξίου, κ.λ.π.: Ρ.Δ. 1073/81 (άρκρα 75 - 84), Ρ.Δ. 305/96 (άρκρο 8.δ και 
άρκρο 12, παράρτ. IV, μζροσ Α, παρ. 2), Ν. 3850/10 (άρκρα 31, 35). 

δ.  Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, 
εκφόρτωςθσ, αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων: 
Ρ.Δ. 216/78, Ρ.Δ. 1073/81 (άρκρα 85 - 91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (άρκρο 8), Ρ.Δ. 305/96 *άρκρο 
8 (παρ. γ, ε, ςτ, η) και άρκρο 12, παράρτ. IV, μζροσ Α, παρ. 11 και. μζροσ Β, τμιμα ΙΙ, παρ. 4+, 
Ν. 2696/99 (άρκρο 32) και θ τροποποίθςθ αυτοφ: Ν. 3542/07 (άρκρο 30). 

ε.   Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν ςε: i) κραδαςμοφσ: Ρ.Δ. 176/05, 
ii) κόρυβο: Ρ.Δ. 85/91, Ρ.Δ. 149/06, iii) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ από 
χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων: Ρ.Δ. 397/94, iv) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και 
βιολογικοφσ παράγοντεσ: Ν. 3850/10 (άρκρα 36 - 41), Ρ.Δ. 82/10. 

4.3  Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν 

Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων Ρ.Δ. 304/00 
(άρκρο 2). 

α.  Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και το χειριςμό των μθχανθμάτων 
(χωματουργικϊν και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, 
των εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ 
με μθχανιςμό ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κ.λ.π.): Ρ.Δ. 
1073/81 (άρκρα 17, 45 - 74 ), Ν. 1430/84 (άρκρα 11 - 15), Ρ.Δ. 31/90, Ρ.Δ. 499/91, Ρ.Δ. 
395/94 και οι τροποποιιςεισ αυτοφ: Ρ.Δ. 89/99, Ρ.Δ. 304/00 και Ρ.Δ. 155/04, Ρ.Δ. 105/95 
(παράρτ. IX), Ρ.Δ. 305/96 (άρκρο 12, παράρτ. IV, μζροσ Β, τμιμα ΙΙ, παρ. 7 - 9), ΚΥΑ 
15085/593/03, ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03, Ρ.Δ. 57/10, Ν. 3850/10 (άρκρα 34, 35). 

β.  Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 305/96 (άρκρο 12, παράρτ. IV, μζροσ Β', τμιμα ΙΙ, 
παρ. 7.4 και 8.5) και το Ρ.Δ. 304/00 (άρκρο 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). 
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5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 305/96 (άρκρο 12, παράρτ. IV, μζροσ 
Β, τμιμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Ρ.Δ. 89/99 (παράρτ. II, παρ. 2.1). Σθμειϊνεται ότι θ 
άδεια χειριςτοφ μθχανιματοσ ςυνοδεφει το 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 Ρ.Δ. 89/99 (άρκρο 4α, 
παρ. 3 και 6). 

7. Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και 
αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 15085/593/03 
(άρκρο 3 και άρκρο 4, παρ. 7). 

5.  Νομοθετήματα που περιζχουν πρόςθετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο 
εργοτάξιο, τα οποία τηροφνται κατά περίπτωςη, 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 ζργου. 

Τα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα: 

5.1 Κατεδαφίςεισ 

Ν. 495/76, Ρ.Δ. 413/77, Ρ.Δ. 1073/81 (άρκρα 18 - 33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (άρκρο 7), ΥΑ 
31245/93, Ν. 2168/93, Ρ.Δ. 396/94 (άρκρο 9, παρ. 4, παράρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21 - γ/94, ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροποποιιςεισ αυτισ: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, Ρ.Δ. 305/96 (άρκρο 12, παράρτ. IV, μζροσ Β, τμιμα II, παρ. 11), ΚΥΑ 
3329/89 και θ τροποποίθςθ αυτισ: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ρ.Δ. 455/95 και θ τροποποίθςθ 
αυτοφ: Ρ.Δ. 2/06, Ρ.Δ. 212/06, ΥΑ 21017/84/09. 

5.2 Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κ.λ.π.), Αντιςτθρίξεισ 

Ν. 495/76, Ρ.Δ. 413/77, Ρ.Δ. 1073/81 (άρκρα 2 - 17, 40 - 42), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (άρκρο 8 - 
αςφάλεια και αντοχι κτιρίων, παρ. 4), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροποποίθςθ αυτισ: ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Ρ.Δ. 396/94 (άρκρο 9, παρ. 4, παράρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21 - 
γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροποποιιςεισ αυτισ: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, Ρ.Δ. 455/95 και θ τροποποίθςθ αυτοφ: Ρ.Δ. 2/06, Ρ.Δ. 305/96 (άρκρο 12, 
παράρτ. IV, μζροσ Β, τμιμα ΙΙ, παρ. 10). 

5.3 Ικριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ - ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, Εργαςίεσ ςε 
ςτζγεσ 

Ρ.Δ. 778/80, Ρ.Δ. 1073/81 (άρκρα 34 - 44), Ν. 1430/84 (άρκρα 7 - 10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, 
Ρ.Δ. 396/94 (άρκρο 9, παρ. 4, παράρτ. ΙΙΙ), Ρ.Δ. 155/04, Ρ.Δ. 305/96 (άρκρο 12, παράρτ. IV, μζροσ 
Α, παρ. 1, 10 και μζροσ Β, τμιμα ΙΙ, παρ. 4 - 6, 14). 

5.4 Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκκοπισ και λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ Ρ.Δ. 95/78, Ρ.Δ. 1073/81 
(άρκρα 96, 99, 104, 105), Ρ.Δ. 70/90 (άρκρο 15), Ρ.Δ. 396/94 (άρκρο 9, παρ. 4, παράρτ. ΙΙΙ), 
Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 7, Απόφ. 7568, Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ. οικ.16289/330/99. 

5.5 Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαμενζσ, κ.λ.π.) 

Ρ.Δ. 778/80, Ρ.Δ. 1073/81 (άρκρα 26 - 33, άρκρο 98), ΥΑ 3046/304/89, Ρ.Δ. 396/94 (άρκρο 9, 
παρ. 4, παράρτ. ΙΙΙ), Ρ.Δ. 305/96 (άρκρο 12, παράρτ. IV, μζροσ Β, τμιμα ΙΙ, παρ. 12). 

5.6 Ρροετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων 

Σιραγγεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, αρδευτικζσ ςιραγγεσ, υπόγειοι ςτακμοί παραγωγισ ενζργειασ 
και εργαςίεσ που εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμζνα τμιματα των οικοδομικϊν ι άλλθσ φφςθσ 
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ζργων και ςε ςτάκμθ χαμθλότερθ των 6.00 m κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ. Ν. 495/76, Ρ.Δ. 
413/77, Ρ.Δ. 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και θ τροποποίθςθ αυτισ: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 
2168/93, Ρ.Δ. 396/94 (άρκρο 9, παρ. 4, παράρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροποποιιςεισ 
αυτισ: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21 - γ/94, Ρ.Δ. 455/95 
και θ τροποποίθςθ αυτοφ: Ρ.Δ. 2/06, Ρ.Δ. 305/96 (άρκρο 12, παράρτ. IV, μζροσ Β, τμιμα ΙΙ, παρ. 
10). 

6. Ακολουθεί κατάλογοσ με τα νομοθετήματα και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνουν τα 
απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο (όπωσ ιςγφουν). 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ» 

A. NOMOI 

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 

Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Ν. 4412/16 ΦΕΚ 147/Α/2016 

Ν. 3028/02 ΦΕΚ 153Α/02   

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΑ 

Ρ.Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Ρ.Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

Ρ.Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Ρ.Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

Ρ.Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Ρ.Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

Ρ.Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 Ρ.Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Ρ.Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 Ρ.Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Ρ.Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 Ρ.Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

Ρ.Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 Ρ.Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

Ρ.Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 Ρ.Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Ρ.Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 Ρ.Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Ρ.Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 Ρ.Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Ρ.Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 Ρ.Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Ρ.Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 Ρ.Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

Ρ.Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94   

Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΟΦΑΕΙ 

ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 

ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11 

ΚΥΑ αρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89 

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00 
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ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 ΥΑ ΔΙΡΑΔ u959 οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 ΚΥΑ 140774/11.6.2009  

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95 ΥΑ ΔΜΕΟ/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96 ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 ΥΑ 57114/25.11.2016  

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 Ρυροςβεςτικι διάταξθ 7, 
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96 

Δ. ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 Α.ΡΩΤ.ΔΕΕΡ Ρ/208/12.9.03 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 Α.ΡΩΤ.ΔΙΡΑΔ/οικ/215/31.3.08 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΡΕ Α.Ρ. 10201/12 (ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΗ) 

Επί πλζον των παραπάνω ιςχφουν τα εξισ: 

α)  Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παίρνει κάκε φορά το ανάλογο, για κάκε περίπτωςθ μζτρο αςφαλείασ, 
κατά το ςτάδιο τθσ εκτελζςεωσ των ζργων, για τθν πρόλθψθ οποιουδιποτε ατυχιματοσ ι ηθμιάσ, 
ζχοντασ αυτόσ αποκλειςτικά όλεσ τισ αςτικζσ και ποινικζσ ευκφνεσ για κάκε ατφχθμα που κα 
ςυμβεί από υπαιτιότθτα αυτοφ ι του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ του. Θ αποκλειςτικι ευκφνθ 
του Αναδόχου ιςχφει κακ' όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ κάκε επιμζρουσ εργαςίασ, κακϊσ και 
από τθν εντολι για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία, μζχρι και τθν 
πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ όποιασ τομισ ζχει πραγματοποιιςει ςτο ζδαφοσ, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτουσ γενικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

β) Επιπλζον ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν καταςκευι προςωρινϊν παρακαμπτιριων τθσ 
οδοφ, επί τθσ οποίασ εκτελείται θ καταςκευι των ζργων, εγκρινόμενων από τθ Διευκφνουςα 
Υπθρεςία, προσ ομαλι και ακϊλυτθ διεξαγωγι τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και τροχοφόρων κατά τθν 
περίοδο εκτζλεςθσ των ζργων. 

γ)  Στισ επικίνδυνεσ για τθν κυκλοφορία κζςεισ κα τοποκετοφνται υποχρεωτικά αυτόματα 
ςπινκθρίηοντα ςιματα (FLASH LIGHTS). 

δ)  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν τοποκζτθςθ εμποδίου εγκεκριμζνου από τθν ΔΕΥΑ Εδζςςθσ, ςτο 
οποίο κα αναγράφονται τόςο τα ςτοιχεία του κυρίου του ζργου όςο και του υπευκφνου 
Αναδόχου. Τα εμπόδια αυτά κα τοποκετοφνται ςε εμφανι ςθμεία του ζργου (αρχι, τζλοσ και ςε 
ενδιάμεςα ςθμεία αναλόγωσ του μικουσ του εκτελουμζνου ζργου) και πάντωσ ςε αρικμό όχι 
λιγότερο των δφο ανά πενιντα μζτρα. Ο κφριοσ του ζργου επιφυλάςςεται του δικαιϊματοσ να 
τροποποιιςει τον τφπο του εμποδίου και τθν τροποποίθςθ αυτι να τθ γνωςτοποιιςει κατά τθν 
εγκατάςταςθ του Αναδόχου ςτα ζργα μετά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ εργολαβικισ ςφμβαςθσ. 

ε) Πλεσ οι απαιτοφμενεσ προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ (υπόςτεγα αποκικευςθσ, κάλαμοι διαμονισ, 
εργαςτιρια, γραφεία, κ.λ.π.) για τθν εκτζλεςθ των ζργων τθσ παροφςασ εργολαβίασ, κα 
ανεγερκοφν ςε κζςεισ επιτρεπόμενεσ από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία και τισ άλλεσ αρμόδιεσ 
αρχζσ, με ευκφνθ του Αναδόχου ο οποίοσ και ςυντθρεί αυτζσ ςε καλι κατάςταςθ, 
υποχρεοφμενοσ ςυγχρόνωσ ςτθν άμεςθ κακαίρεςθ και αποκομιδι τουσ, μετά το πζρασ των 
εργαςιϊν. 
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ςτ)  Σε όςεσ περιπτϊςεισ απαιτείται αντιςτιριξθ ι προςταςία γειτονικισ καταςκευισ, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να προβεί με ευκφνθ και δαπάνεσ του, ςτισ απαραίτθτεσ καταςκευζσ, κακϊσ και ςτθ 
λιψθ κάκε άλλου μζτρου για τθν αποφυγι προκλιςεωσ ηθμιϊν προσ τρίτουσ ι και προσ το ζργο, 
από τυχόν καταπτϊςεισ, κ.λ.π. 

η)  Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των νόμων, κ.λ.π., υποχρεοφται να ανακοινϊνει 
χωρίσ αμζλεια ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία τισ κατά τθ διάρκεια εκτελζςεωσ του ζργου, 
απευκυνόμενεσ ι κοινοποιοφμενεσ ςε αυτόν ςχετικζσ διαταγζσ και εντολζσ των διαφόρων αρχϊν 
ςχετικά με υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου, αςφαλείασ, κ.λ.π. 

θ)  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 9, 47 και 48 του Ν. 
2696/23.3.99. 

κ)  Ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί υποχρεωτικά τα αναφερόμενα ςτο Ρ.Δ. 305/28.8.96 (ΦΕΚ 212Α / 
29.8.96) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ που πρζπει να εφαρμόηονται ςτα 
προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία τθσ 92/57 τθσ ΕΟΚ». 

ι)    Επιπρόςκετα: 

Ο Ανάδοχοσ κα διατθρεί τον εργοταξιακό χϊρο κακαρό και τακτοποιθμζνο ζωσ τθ λιξθ τθσ 
υπόψθ ςφμβαςθσ και κα ςυμμορφϊνεται με όλεσ τισ απαιτιςεισ υγιεινισ των αρμοδίων αρχϊν. 
Μετά το πζρασ των εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει πλιρωσ το χϊρο ςτθν 
προτζρα μορφι του. 

Ο Ανάδοχοσ κα λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να αποφευχκεί θ ρίψθ απορριμμάτων ςτο 
εργοτάξιο, οργανϊνοντασ και παρζχοντασ αποτελεςματικό ςφςτθμα ςυλλογισ και απομάκρυνςθσ 
όλων των απορριμμάτων και κα λάβει μζτρα για τθν αποφυγι ρφπανςθσ από διαρροι λαδιοφ 
από τισ δεξαμενζσ καυςίμων και κα καταςκευάςει δεξαμενζσ προςωρινισ αποκικευςθσ των 
ομβρίων υδάτων που ζχουν ρυπανκεί. 

Ο Ανάδοχοσ κα εκτελεί τα ζργα με τζτοιο τρόπο ϊςτε να αποφεφγονται ατυχιματα ςτο 
προςωπικό του, ςτο εργοταξιακό προςωπικό τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, ςτουσ επιςκζπτεσ του 
εργοταξίου και ςτο κοινό. Για λόγουσ αςφαλείασ κα απαγορεφεται θ είςοδοσ παιδιϊν και ηϊων. 

Ο Ανάδοχοσ κα ςυνεργαςκεί με τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία, προκειμζνου να εξαςφαλίςει ότι οι 
πρακτικζσ εφαρμόηονται ςε ολόκλθρο το εργοτάξιο. 

Σε τακτά χρονικά διαςτιματα κα πραγματοποιείται επικεϊρθςθ ολόκλθρου του εργοταξίου από 
τον εκπρόςωπο τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και το ςυντονιςτι αςφάλειασ και υγείασ του 
Αναδόχου, με ςκοπό τον εντοπιςμό ενδεχομζνων μθ αςφαλϊν ςυνκθκϊν εργαςίασ και τον 
προςδιοριςμό των καλφτερων δυνατϊν λφςεων για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων αυτϊν. 

Σε περίπτωςθ που θ Διευκφνουςα Υπθρεςία κρίνει ότι οι μζκοδοι εργαςίασ του Αναδόχου δεν 
είναι αςφαλείσ ι ότι δεν υπάρχει επαρκισ εξοπλιςμόσ αςφαλείασ, ο Ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφωκεί άμεςα με τισ υποδείξεισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. 

Ο Ανάδοχοσ κα ενθμερϊνει αμζςωσ τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία για οποιοδιποτε ατφχθμα είτε 
εντόσ είτε εκτόσ εργοταξίου, ςτο οποίο εμπλζκεται ο Ανάδοχοσ και από το οποίο προκφπτει 
τραυματιςμόσ, είτε προςϊπου άμεςα ςυνδεδεμζνου με το εργοτάξιο, ι άλλων ενδιαφερομζνων 
μερϊν. Θ αρχικι ειδοποίθςθ προσ τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία μπορεί να γίνεται προφορικά, ενϊ 
κα υποβάλλεται γραπτι ζκκεςθ εντόσ 24 ωρϊν από το ατφχθμα. 

ια)  Ο Ανάδοχοσ κα εφοδιάςει κάκε εργαηόμενο και το προςωπικό τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ με 
κράνοσ αςφαλείασ, φκορίηουςα επζνδυςθ και υποδιματα αςφαλείασ. 

Ο Ανάδοχοσ κα προμθκεφςει και κα αποκθκεφςει ςτο εργοτάξιο όλο τον απαραίτθτο εξοπλιςμό 
αςφαλείασ για τθν προςταςία των εργαηομζνων, του προςωπικοφ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ 
και των επιςκεπτϊν. 
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Θ ςυντιρθςθ και ο ανεφοδιαςμόσ του εξοπλιςμοφ κα γίνεται με τθν ευκφνθ του ςυντονιςτι 
αςφάλειασ και υγείασ του Αναδόχου. Ο εξοπλιςμόσ κα φυλάςςεται ςε προκακοριςμζνο 
αποκθκευτικό χϊρο ςτο εργοτάξιο. 

Το προςωπικό και οι επιςκζπτεσ κα είναι υποχρεωμζνοι να φοροφν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
εργαςίασ τουσ ςτο εργοτάξιο κράνοσ και κατάλλθλα υποδιματα αςφαλείασ με μεταλλικι 
επζνδυςθ ςτα δάχτυλα και τισ φτζρνεσ. 

Ο Ανάδοχοσ κα προμθκεφει προςτατευτικά γυαλιά και αναπνευςτικζσ μάςκεσ και δε κα 
επιτρζπει ςτουσ εργαηομζνουσ να εκτελοφν εργαςίεσ κοπισ και τροχιςμοφ εάν δεν φοροφν τον 
εξοπλιςμό αυτό. 

ιβ)  Ο Ανάδοχοσ κα εφαρμόηει όλεσ τισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ και κα ενθμερϊνει τθν ΔΕΥΑ. πριν 
αρχίςει εργαςίεσ ςε υφιςτάμενεσ μονάδεσ ι ςωλθνϊςεισ. Θα προθγείται θ υποβολι "Τεχνικισ 
Ζκκεςθσ" και προγράμματοσ εργαςιϊν προσ ζγκριςθ από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία. 

ιγ)  Πλεσ οι εκςκαφζσ κα περιφράςςονται με κατάλλθλεσ διατάξεισ τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ. 

ιδ) Πλοσ ο εξοπλιςμόσ καταςκευισ (γερανοί, ανυψωτικόσ εξοπλιςμόσ, κλπ.) κα είναι ςε καλι 
κατάςταςθ λειτουργίασ και κα ςυντθρείται κανονικά.  

ιε) Ρριν τθν είςοδο ςε φρεάτια, ι άλλουσ κλειςτοφσ χϊρουσ, ο Ανάδοχοσ κα προβαίνει ςτθν 
αποςτράγγιςθ και κακαριςμό των χϊρων αυτϊν, χωρίσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ. Οι ανωτζρω 
χϊροι κα διατθροφνται κακαροί ζωσ ότου ολοκλθρωκοφν όλεσ οι εργαςίεσ. 

Δε κα προκλθκοφν ηθμιζσ ςε υπάρχοντα καλϊδια και ςωλθνϊςεισ. 

Επίςθσ ο Ανάδοχοσ κα λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα ϊςτε, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ 
των ζργων, να μθν υπάρξουν διαρροζσ καυςίμων ι λιπαντικϊν, από τα μθχανιματα και τον 
εξοπλιςμό που κα χρθςιμοποιθκοφν, να αποφευχκεί θ διάχυςθ ςκόνθσ, που μπορεί να 
προκλθκεί από υλικά (π.χ. άμμοσ, κ.λ.π.) ι τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν (π.χ. εκςκαφζσ, διατριςεισ 
τοιχείων, κ.λ.π.). 

ιςτ) Ο κόρυβοσ και άλλεσ οχλιςεισ κα διατθρθκοφν ςτο ελάχιςτο δυνατό επίπεδο. Εφιςτάται θ 
προςοχι του Αναδόχου ςτθ γειτνίαςθ των περιοχϊν εργαςίασ με κτίρια. Πλα τα μθχανιματα και 
τα εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται ςε τζτοιεσ περιοχζσ, κα είναι χαμθλισ ςτάκμθσ και κορφβου. 

Ο Ανάδοχοσ κα λάβει τθν ζγκριςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ ωσ προσ τθ διάταξθ όλων των 
εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ καταςκευισ. Πλεσ οι εγκαταςτάςεισ και ο 
εξοπλιςμόσ κα διατθροφνται ςε καλι κατάςταςθ λειτουργίασ και κα τθροφνται όλοι οι ιςχφοντεσ 
κανόνεσ αςφαλείασ. Θ λειτουργία οποιουδιποτε ςτοιχείου τθσ εγκατάςταςθσ κα διακόπτεται 
όποτε, κατά τθν κρίςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, προκαλεί μθ ανεκτά επίπεδα κορφβου και 
όχλθςθσ. Ο Ανάδοχοσ κα παίρνει άμεςα μζτρα για τθν παφςθ κορφβου και όχλθςθσ ι για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ εν λόγω εγκατάςταςθσ. Οι μθχανζσ βενηίνθσ ι πετρελαίου δε κα εκπζμπουν 
καυςαζρια πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. 

ιη) Θ μεταφορά των υλικϊν από τον Ανάδοχο προσ το εργοτάξιο κα γίνεται με κατάλλθλα οχιματα, 
τα οποία δε κα επιτρζπουν διαρροι ι μετατόπιςθ του φορτίου τουσ. Τα μεταφορικά μζςα κα 
πλθροφν όλεσ τισ απαιτιςεισ των αρμοδίων αρχϊν και τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Πποιο 
όχθμα δεν πλθροί τισ απαιτιςεισ αυτζσ ι άλλεσ απαιτιςεισ των αρμοδίων αρχϊν και τθσ 
Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, κα απομακρφνεται από το εργοτάξιο. 

Ο Ανάδοχοσ κα προμθκεφςει και κα εγκαταςτιςει όλα τα προςτατευτικά κιγκλιδϊματα και τισ 
πινακίδεσ ςιμανςθσ, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία και τισ απαιτιςεισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. 

Κακ' όλθ τθ διάρκεια του ζργου, ο Ανάδοχοσ κα εξαςφαλίηει ότι οι εργαςίεσ του δε κα 
προκαλοφν αδικαιολόγθτθ όχλθςθ ςτο κοινό. Ο Ανάδοχοσ δε κα εμποδίηει τθν ομαλι διεξαγωγι 
τθσ κυκλοφορίασ ςε οδοφσ, εκτόσ εάν λάβει ζγκριςθ από τθν ΔΕΥΑ Εδζςςθσ. 
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ιθ) Για τισ εργαςίεσ ραδιογράφθςθσ των εργοταξιακϊν θλεκτροςυγκολλιςεων, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να λάβει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ με ευκφνθ και δαπάνεσ 
του, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Υπουργικι Απόφαςθ "Ζγκριςθ κανονιςμϊν 
ακτινοπροςταςίασ" (ΦΕΚ 216Β / 5.3.01). 

ικ) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει πλιρωσ όλα τα αναφερόμενα ςτθν υπ' αρίκ. 
ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/889/27.11.02 απόφαςθ του ΥΡΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 16Β / 14.1.03). Επίςθσ, υποχρεοφται να 
εφαρμόηει και τα αναφερόμενα ςτο υπ' αρίκ. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/403/22.06.06 ζγγραφο τθσ ΔΙΡΑΔ του 
ΥΡΕΧΩΔΕ με κζμα «Τιρθςθ ςτα εργοτάξια, βιβλίων αςφάλειασ και υγείασ και αποδεικτικϊν 
ςτοιχείων για τα μθχανιματα ζργων». 

κ)  Επιςθμαίνεται και τονίηεται ότι, ανεξάρτθτα από όλα όςα αναφζρονται παραπάνω, ο Ανάδοχοσ 
παραμζνει μόνοσ κφριοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν πλιρθ αςφάλεια των εργαηομζνων, 
των ιδιωτϊν, των ακινιτων, των οχθμάτων, κ.λ.π., που κα βρίςκονται ςτο χϊρο κατά τθ διάρκεια 
εκτζλεςθσ των ζργων, για τθ μελζτθ και τθν καταςκευι όλων των απαιτουμζνων αντιςτθρίξεων, 
για τθ λιψθ όλων των ενδεδειγμζνων και ςωςτϊν μζτρων αςφαλείασ, προςταςίασ και υγιεινισ, 
κακϊσ και για τθν πλιρθ τιρθςθ των ςχετικϊν ιςχυόντων κανονιςμϊν και τθσ λοιπισ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ. 

κα) Πλεσ οι δαπάνεσ για τθν εφαρμογι των αναφερομζνων ςτισ παραπάνω παραγράφουσ, νοοφνται 
περιλαμβανόμενεσ ςτισ τιμζσ του «Εντφπου Οικονομικισ Ρροςφοράσ» του Αναδόχου και δε 
δικαιοφται γι' αυτζσ καμιά πρόςκετθ αποηθμίωςθ. 

Άρθρο 28ο: Αςφαλίςεισ 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει ςτο Ι.Κ.Α. και ςτα λοιπά αςφαλιςτικά ταμεία, όλο το 
προςωπικό που κα απαςχολεί ο ίδιοσ ι οι υπεργολάβοι του, ςφμφωνα με τισ περί Ι.Κ.Α. και 
λοιπϊν αςφαλιςτικϊν ταμείων κείμενεσ διατάξεισ. 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το εργατοτεχνικό και λοιπό προςωπικό του ζναντι 
ατυχθμάτων, ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ που λειτουργοφν νόμιμα εντόσ τθσ χϊρασ, εφόςον το 
προςωπικό αυτό δεν υπάγεται ςτισ περί Ι.Κ.Α. διατάξεισ. Θ διάταξθ αυτι ιςχφει τόςο για το 
θμεδαπό όςο και για το αλλοδαπό προςωπικό. 

3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει το ζργο ςε αςφαλιςτικι εταιρεία που μπορεί, ςφμφωνα 
με τθν ελλθνικι νομοκεςία, να αςφαλίηει παρεμφερι ζργα, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
και να υποβάλλει το αςφαλιςτιριο ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
καλφψει με πλιρθ αςφάλεια, ςε αναγνωριςμζνθ Αςφαλιςτικι Εταιρεία, όλα τα μθχανιματά του. 
Διευκρινίηεται ότι ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ, οφτε ςε περίπτωςθ ανωτζρασ 
βίασ ι ατυχιματοσ, να διεκδικιςει από τον Κφριο του Ζργου αποηθμίωςθ για τυχόν ηθμιά ι ολικι 
απϊλεια μθχανιματοσ. 

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει για το ςφνολο τθσ αξίασ τουσ και κατά παντόσ κινδφνου 
(κλοπι, φκορά, κατολιςκιςεισ κ.λ.π.) για το χρονικό διάςτθμα από τθν παραλαβι, μζχρι τθν 
ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο και τα υλικά που κα ζχουν παραλθφκεί από τθν ΔΕΥΑ επί τόπου του 
ζργου και επομζνωσ κα τθσ ανικουν. Σε περίπτωςθ που θ παραλαβι των υλικϊν από τθν ΔΕΥΑ. 
γίνεται ςε αποκικεσ του Αναδόχου, ι ςε άλλουσ χϊρουσ μακριά από το εργοτάξιο, θ αςφάλιςθ 
κα καλφπτει, όπωσ παραπάνω, και τθ μεταφορά.  

5. Ο Ανάδοχοσ τελικά κα ςυνάψει με δικζσ του δαπάνεσ τθν αςφάλιςθ: 
• κατά παντόσ κινδφνου του ζργου και 
• αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων, 

με μία ι περιςςότερεσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, που λειτουργοφν νόμιμα εντόσ τθσ χϊρασ και 
που, χωρίσ να παραβιάηονται οι όροι των Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ και θ Ελλθνικι Νομοκεςία, 
μποροφν να αςφαλίςουν παρεμφερι ζργα. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει "ςχζδια" των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων προκειμζνου 
να ελεγχκοφν και διαμορφωκοφν, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ ΔΕΥΑ Εδζςςθσ. Τα 
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αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια που κα ςυναφκοφν, κα υποβλθκοφν από τον Ανάδοχο ςτθ 
Διευκφνουςα Υπθρεςία αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ του ζργου. 

Το ι / και τα αςφαλιςτιρια αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων, που τυχόν απαιτοφνται για τθν 
κάλυψθ τθσ αςτικισ ευκφνθσ του Αναδόχου λόγω τθσ εκτελζςεωσ από αυτόν εργαςιϊν 
ςυντιρθςθσ, επιςκευισ ι άλλθσ ρφκμιςθσ ςχετικισ και μζςα ςτα πλαίςια των άλλων ςυμβατικϊν 
του υποχρεϊςεων, πρζπει να υποβάλλονται πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ των 
αντιςτοίχων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ, κ.λ.π. 

Επίςθσ το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κα καλφπτει απαιτιςεισ τρίτων λόγω ηθμιϊν ςε γειτονικζσ 
ιδιοκτθςίεσ από υπαιτιότθτα ι αμζλεια του Αναδόχου. 

Αςφάλιςθ του ζργου κατά παντόσ κινδφνου. Αντικείμενο αςφάλιςθσ. 

Αντικείμενο αςφάλιςθσ κα είναι θ ςυνολικι αξία του υπό καταςκευιν ζργου (εξοπλιςμόσ, υλικά, 
υπθρεςίεσ, κ.λ.π.) ςυμπεριλαμβανομζνων των τυχόν ςυμπλθρωμάτων τθσ ςφμβαςθσ, 
ανακεωριςεων ι / και αναπροςαρμογϊν (κετικϊν ι αρνθτικϊν) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ηθτά από τουσ αςφαλιςτζσ κατά τακτά χρονικά διαςτιματα τθν 
αναπροςαρμογι του αςφαλιηόμενου κεφαλαίου, ςφμφωνα με τθν πραγματικι αξία του ζργου 
και οι αςφαλιςτζσ παραιτοφνται του δικαιϊματοσ τθσ υπαςφάλιςθσ. 

Θ αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ κα παρζχεται ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ, ηθμιάσ ι 
καταςτροφισ, μερικισ ι ολικισ, που οφείλεται ι προκαλείται από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία 
(δθλαδι ανωτζρα βία, τυχαία περιςτατικά, κακϊσ επίςθσ λανκαςμζνθ καταςκευι - 
MANUFACTURER'S RISK), ελαττωματικά υλικά, λανκαςμζνθ εργαςία, κ.λ.π., με εξαίρεςθ τουσ 
κινδφνουσ, που ςυνικωσ εξαιροφνται και δεν καλφπτονται από τα ςυνικθ αςφαλιςτιρια ΚΑΤΑ 
ΡΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ. πόλεμοσ, ειςβολι, ανταρςία, λαϊκι εξζγερςθ, επανάςταςθ, κατάςχεςθ, 
μόλυνςθ από ραδιενζργεια ι ιονίηουςα ακτινοβολία, κ.λ.π.). Οι βλάβεσ / καταςτροφζσ από 
ςειςμοφσ και άλλα παρόμοια ατυχιματα, κ.λ.π. κα καλφπτονται. 

Επίςθσ κα αςφαλίηονται οι μόνιμεσ ι / και προςωρινζσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ του 
Αναδόχου, κακϊσ επίςθσ και ο εν γζνει μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί για 
τθν καταςκευι του ζργου. Θ αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ κα παρζχεται ζναντι οποιαςδιποτε 
απϊλειασ ι ηθμιάσ, κ.λ.π. (εξαιρουμζνων των μθχανολογικϊν και θλεκτρολογικϊν βλαβϊν), που 
οφείλονται ι προκαλοφνται από ανωτζρα βία ι / και τυχαία περιςτατικά. 

Διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ 

Θ ευκφνθ των αςφαλιςτϊν κα αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ κφριασ ςφμβαςθσ, κα λιγει δε τθν 
θμερομθνία κατά τθν οποία κα ςυντελεςκεί θ οριςτικι παραλαβι. Το εν λόγω αςφαλιςτιριο 
ΚΑΤΑ ΡΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ κα υποβλθκεί από τον Ανάδοχο ςτθν ΔΕΥΑ Εδζςςθσ, μαηί με τθν 
απόδειξθ πλθρωμισ τθσ προκαταβολισ των αςφαλιςτθρίων. 

Αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων. Αντικείμενο αςφάλιςθσ. 

Με τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ ΑΣΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ του Αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ ΤΙΤΩΝ και οι 
αςφαλιςτζσ κα υποχρεϊνονται να καταβάλλουν αποηθμιϊςεισ ςε τρίτουσ για: ςωματικζσ βλάβεσ, 
ψυχικι οδφνθ ι θκικι βλάβθ και υλικζσ ηθμιζσ ςε πράγματα ακίνθτα ι κινθτά ι και ηϊα, που 
προξενοφνται κακ' όλθ τθ διάρκεια και εξ' αιτίασ των εργαςιϊν καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, 
επιςκευισ, αποκατάςταςθσ ηθμιϊν και διαφόρων άλλων ρυκμίςεων, οποτεδιποτε γίνονται αυτζσ 
και εφόςον εκτελοφνται ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου. 

Διάρκεια αςφάλιςθσ 

Θ ευκφνθ των αςφαλιςτϊν κα αρχίηει με τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ι με τθν εγκατάςταςθ του 
Αναδόχου ςτον τόπο του ζργου, κα λιγει δε τθν θμερομθνία τθσ αποπεράτωςθσ των εργαςιϊν 
καταςκευισ. Μετά τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν καταςκευισ, ζνα όμοιο ςυμβόλαιο κα 
καλφψει όλθ τθν περίοδο μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι. 
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Πρια αποηθμίωςθσ 

Τα ελάχιςτα όρια αποηθμιϊςεωσ για τα οποία κα πραγματοποιείται θ αςφάλιςθ ςε ζνα 
αυτοτελζσ αςφαλιςτιριο αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων, πρζπει να είναι κατά περιςτατικό τα 
ακόλουκα: 

Για υλικζσ ηθμιζσ (κετικζσ ι αποκετικζσ) ςε πράγματα τρίτων κινθτά 
ι ακίνθτα, ανεξάρτθτα από τον αρικμό των τυχόν ηθμιωκζντων 
τρίτων: 

400.000 € ανά 
περιςτατικό 

Για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο τρίτων κατ' άτομο και ατφχθμα: 500.000 € ανά 
περιςτατικό 

Για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο τρίτων μετά από ομαδικό ατφχθμα, 
ανεξάρτθτα από τον αρικμό των πακόντων: 

2.500.000 € ανά 
περιςτατικό 

Ανϊτατο όριο ευκφνθσ αςφαλιςτϊν ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ 
αςφάλειασ: 

3.150.000 € 

Ειδικοί Προι 

Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία, το εν γζνει προςωπικό τθσ, οι τυχόν ςφμβουλοι και μελετθτζσ και το 
προςωπικό τουσ κεωροφνται ΤΙΤΑ ΡΟΣΩΡΑ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ εξαιρζςεισ τθσ 
διαςταυροφμενθσ ευκφνθσ αλλιλων (CROSS LIABILITY). 

Στο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κα πρζπει ρθτϊσ να αναφζρεται ότι: 

Θ αςφαλιςτικι εταιρεία υποχρεϊνεται να αποκροφει οποιαδιποτε αγωγι εγείρεται κατά του 
Αναδόχου ι τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και του προςωπικοφ τουσ, ςτθν περίπτωςθ που θ 
βλάβθ ι ηθμιά οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ των παραπάνω προςϊπων, θ οποία καλφπτεται 
από το αςφαλιςτιριο αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων. 

Θ αςφαλιςτικι εταιρεία παραιτείται από κάκε δικαίωμα αγωγισ κατά τθσ ΔΕΥΑ Εδζςςθσ, των 
μελετθτϊν, των ςυμβοφλων, των ςυνεργατϊν τθσ και των υπαλλιλων τθσ, ςτθν περίπτωςθ που θ 
βλάβθ ι ηθμιά οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ των παραπάνω προςϊπων. 

6. Γενικοί όροι που αφοροφν ςτα αςφαλιςτιρια "κατά παντόσ κινδφνου του ζργου" και "αςτικισ 
ευκφνθσ ζναντι τρίτων" 

Στα αςφαλιςτιρια κα περιλαμβάνονται οπωςδιποτε οι ακόλουκοι γενικοί όροι: 

Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία, οι ςφμβουλοί τθσ, οι μελετθτζσ, οι ςυνεργάτεσ τθσ και οι υπάλλθλοι 
τθσ κα είναι ςυναςφαλιηόμενοι. 

Τα εν λόγω αςφαλιςτιρια δε δφνανται να ακυρωκοφν, τροποποιθκοφν ι λιξουν χωρίσ τθ 
γραπτι, δια ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ, θ οποία κα 
ζχει επιδοκεί τόςο προσ τον Ανάδοχο, όςο και προσ τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία τουλάχιςτον 
εξιντα (60) θμζρεσ προ τθσ οριηόμενθσ θμερομθνίασ ακυρϊςεωσ. 

Σε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ καταςτροφισ του ζργου, ο Ανάδοχοσ μεταβιβάηει και εκχωρεί 
ςτθν ΔΕΥΑ Εδζςςθσ εξ αρχισ τα ποςά των απαιτιςεϊν του από το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, που 
κα καταβάλλονται απ' ευκείασ ςτθν ΔΕΥΑ Εδζςςθσ φςτερα από ςχετικι αίτθςι τθσ, χωρίσ να 
χρειάηεται ζγγραφθ ςυναίνεςθ ι άλλθ ενζργεια του Αναδόχου. 

Θ αςφαλιςτικι εταιρεία παραιτείται από κάκε δικαίωμα ανταγωγισ κατά τθσ Διευκφνουςασ 
Υπθρεςίασ, των υπαλλιλων τθσ, των μελετθτϊν, ςυμβοφλων και ςυνεργατϊν τθσ και των 
υπαλλιλων τουσ, ςε περίπτωςθ που θ βλάβθ ι ηθμιά οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ, όχι 
θκελθμζνθ, των προςϊπων αυτϊν. 

Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία, το προςωπικό τθσ, κακϊσ και όλοι οι ςφμβουλοι, ςυνεργάτεσ τθσ, 
μελετθτζσ και το προςωπικό τουσ κεωροφνται ωσ τρίτα πρόςωπα. 
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Με το αςφαλιςτιριο καλφπτεται και θ ευκφνθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, που απορρζει από 
το Άρκρο 922 του Αςτικοφ Κϊδικα (ευκφνθ προςτιςαντοσ). 

Κάκε αςφαλιςτιριο κα είναι ςε ιςχφ και δεν μπορεί να τροποποιθκεί ι να ακυρωκεί ι να λιξει θ 
ιςχφσ του, χωρίσ γραπτι ειδοποίθςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να παραδίδει ςτθν ΔΕΥΑ Εδζςςθσ τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ τουλάχιςτον πριν αρχίςει θ περίοδοσ αςφάλιςθσ (εκτόσ αν άλλωσ προβλζπεται ςτθ 
ςφμβαςθ). Διαφορετικά θ ΔΕΥΑ Εδζςςθσ, χωρίσ ειδοποίθςθ, μπορεί να ςυνάψει το υπόψθ 
αςφαλιςτιριο με αςφαλιςτικι εταιρεία τθσ προτίμθςισ τθσ, ςτο όνομα για λογαριαςμό και με 
δαπάνεσ του Αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι κα ενεργεί με ανζκκλθτθ εντολι και για 
λογαριαςμό του ςαν πλθρεξοφςιοσ. 

Σε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ διακοπισ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου, το ζργο 
ςε οποιαδιποτε φάςθ και αν βρίςκεται, μπορεί να αςφαλιςτεί ζναντι όλων των ενδεχομζνων 
κινδφνων από τθν ΔΕΥΑ Εδζςςθσ και τα ζξοδα τθσ αςφάλιςθσ αυτισ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

Γενικοί όροι αςφάλιςθσ 

Κατά τθ ςφναψθ των παραπάνω αςφαλίςεων ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται και να 
λαμβάνει υπόψθ τισ διατάξεισ των νόμων, νομοκετικϊν διαταγμάτων, κανονιςμϊν, κ.λ.π. που 
ιςχφουν εκάςτοτε και ζχουν εφαρμογι ςτθν Ελλάδα (π.χ. Ν.Δ. 400/70, Ν. 489/76, Ν. 1256/82, Ν. 
1418/84, Ρ.Δ. 609/85, Ν. 4412/16, κ.λ.π.). 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ, κ.λ.π. των αςφαλιςτθρίων. Οι 
παρεχόμενεσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ, οι οικονομικοί και αςφαλιςτικοί όροι, εξαιρζςεισ, 
απαλλαγζσ, κ.λ.π., υπόκεινται ςε κάκε περίπτωςθ ςτθν τελικι ζγκριςθ τθσ ΔΕΥΑ Εδζςςθσ. 

Οι παραπάνω αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν ι περιορίηουν κατά κανζνα τρόπο τισ υποχρεϊςεισ 
και ευκφνεσ του Αναδόχου, που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, ιδιαίτερα ςε ό,τι αφορά ςτισ 
προβλεπόμενεσ από τα ςχετικά αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια εξαιρζςεισ, εκπτϊςεισ, προνόμια, 
περιοριςμοφσ, κ.λ.π. και ο Ανάδοχοσ παραμζνει αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ 
ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι / και πράγματα και πζραν από τα ποςά των αςφαλιςτθρίων. 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραλείψει ι αμελιςει να ςυμμορφωκεί με τισ αςφαλιςτικζσ 
υποχρεϊςεισ του, ι οι αςφαλίςεισ που ςυνομολογιςει κρικοφν ωσ μθ ικανοποιθτικζσ από τθν 
ΔΕΥΑ Εδζςςθσ, θ τελευταία δικαιοφται να ςυνάψει ςτο όνομα και με δαπάνεσ του Αναδόχου τα 
πιο πάνω αςφαλιςτιρια και να παρακρατιςει (εντόκωσ με το νόμιμο επιτόκιο υπερθμερίασ) το 
ποςό των αςφαλίςεων, είτε από το λαβείν του, είτε με κατάπτωςθ ανάλογου ποςοφ από τισ 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ του καλισ εκτελζςεωσ ι αναλιψεωσ κρατιςεων. Επίςθσ ςε περίπτωςθ που 
ο Ανάδοχοσ αμελεί ι δυςτροπεί να καταβάλει ςτουσ αςφαλιςτζσ το οφειλόμενο ποςό των 
αςφαλίςτρων, θ ΔΕΥΑ Εδζςςθσ, για να αποφφγει ενδεχόμενθ ακφρωςθ του ι των 
αςφαλιςτθρίων, δικαιοφται να καταβάλει τα αςφάλιςτρα ςτουσ αςφαλιςτζσ για λογαριαςμό του 
Αναδόχου και να τα παρακρατιςει από το λαβείν του, ςφμφωνα με τα προθγοφμενα. 

Θ ΔΕΥΑ Εδζςςθσ επιφυλάςςει ςε αυτι το δικαίωμα να παρακρατεί από το λαβείν, κ.λ.π. του 
Αναδόχου κάκε ποςό, το οποίο δε κα είναι δυνατό να ειςπραχκεί από τουσ αςφαλιςτζσ λόγω 
εξαιρζςεων, απαλλαγϊν, ανωτάτων ορίων, κ.λ.π., ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εν λόγω 
αςφαλιςτθρίων. 

Σε περίπτωςθ που θ αςφαλιςτικι εταιρεία με τθν οποία ο Ανάδοχοσ ςυνομολόγθςε τισ 
αςφαλίςεισ, παραλείψει ι αρνθκεί να εξοφλιςει (μερικά ι ολικά) οποιαδιποτε ηθμιά, κ.λ.π. για 
οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, ο Ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν αποκατάςταςθ τθσ μθ 
εξοφλθμζνθσ ηθμιάσ ι βλάβθσ, κ.λ.π., ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και θ 
ΔΕΥΑ Εδζςςθσ δικαιοφται να παρακρατιςει από οποιονδιποτε λογαριαςμό του Αναδόχου ι 
εγγφθςι του οποιαςδιποτε φφςθσ, τα ποςά, που κατά τθν κρίςθ τθσ απαιτοφνται για τθν 
αποκατάςταςθ τθσ εν λόγω ηθμιάσ ι βλάβθσ. 
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Ο Ανάδοχοσ, προκειμζνου να εξαςφαλιςκεί θ ΔΕΥΑ Εδζςςθσ για τισ απαιτιςεισ τθσ από αυτόν ςε 
ςχζςθ με τα ποςά που του ζχει καταβάλει, υποχρεοφται να ηθτιςει από τουσ αςφαλιςτζσ του να 
ςυμπεριλάβουν τόςο ςτο ΚΑΤΑ ΡΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, όςο και ςτα άλλου τφπου αςφαλιςτιρια, που 
καλφπτουν το ίδιο το ζργο (ΡΥΟΣ, ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ, ΑΡΟΡΕΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΓΩΝ 
ΡΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΘΧΑΝΙΚΟΥ, κ.λ.π.) τον εξισ ειδικό όρο: 

Σε περίπτωςθ μερικισ ι ολικισ καταςτροφισ ι βλάβθσ του ζργου: "Ρροκειμζνου θ αςφαλιςτικι 
εταιρεία να καταβάλει ςτον Ανάδοχο τθ ςχετικι με τθ ηθμιά κ.λ.π. αποηθμίωςθ, πρζπει να ζχει 
λάβει προθγουμζνωσ τθν ζγγραφθ για το ςκοπό αυτό ςυγκατάκεςθ τθσ ΔΕΥΑ Εδζςςθσ. Εφόςον θ 
ΔΕΥΑ Εδζςςθσ δεν παρζχει ςτθν αςφαλιςτικι εταιρεία τθν εν λόγω ςυγκατάκεςθ, αυτόματα και 
χωρίσ άλλεσ διατυπϊςεισ (ειδικζσ ι άλλου είδουσ εντολι ι εξουςιοδότθςθ από τον Ανάδοχο) θ 
απαίτθςθ του Αναδόχου κατά τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ 
εκχωρείται ςτθν ΔΕΥΑ Εδζςςθσ και θ αςφαλιςτικι εταιρεία αποδζχεται από τοφδε και 
υποχρεϊνεται να καταβάλει τθ ςχετικι αποηθμίωςθ ςτθν ΔΕΥΑ Εδζςςθσ μετά από αίτθςθ τθσ 
τελευταίασ για το ςκοπό αυτό". 

Θ εκχϊρθςθ τθσ απαίτθςθσ αυτισ του Αναδόχου ςτθν ΔΕΥΑ Εδζςςθσ κατ' ουδζνα τρόπο τον 
απαλλάςςει από τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν κφρια ςφμβαςθ. 

Άρθρο 29ο: Εγγυήςεισ καλήσ εκτζλεςησ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ κατά τθν παρ. 1β 
του άρκρου 302 του Ν.4412/16, όπωσ ιςχφει, που ανζρχεται ςε ποςοςτό (5%) επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 17.1 τθσ Διακιρυξθσ. 

Άρθρο 30ο: Μελζτεσ εφαρμογήσ 

Ο Ανάδοχοσ του ζργου, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, υποχρεοφται να προβεί ςε όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ επιτόπιεσ ζρευνεσ, προκειμζνου να κακοριςτοφν τα ακριβι ςτοιχεία των προσ 
καταςκευι ζργων και να προχωριςει ςτθν εκπόνθςθ των απαραίτθτων μελετϊν εφαρμογισ (όπου 
απαιτθκεί), για τισ οποίεσ δεν αποηθμιϊνεται ιδιαίτερα. 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να υποβάλλει τθ μελζτθ εφαρμογισ τουλάχιςτον ζνα (1) μινα πριν τθν ζναρξθ 
καταςκευισ του αντίςτοιχου τμιματοσ του ζργου. Θ ζγκριςι τθσ πρζπει να γίνει εντόσ ενόσ (1) μθνόσ 
από τθν υποβολι τθσ, εκτόσ εάν ζχει επιςτραφεί ςτον Ανάδοχο για ςυμπλθρϊςεισ - διορκϊςεισ κλπ. 
Στθν περίπτωςθ αυτι θ προκεςμία για τθν ζγκριςι τθσ κα υπολογιςκεί από τθν θμερομθνία τθσ 
ζγγραφθσ επανυποβολισ τθσ μελζτθσ και ορίηεται ςε ζνα μινα. Σε περίπτωςθ που θ ζγκριςθ τθσ 
μελζτθσ κακυςτεριςει από υπαιτιότθτα τθσ ΔΕΥΑ Εδζςςθσ και θ κακυςτζρθςθ αυτι επθρεάηει τθν 
κρίςιμθ διαδρομι του χρονοδιαγράμματοσ, τότε και μόνο ο Ανάδοχοσ δικαιοφται ιςόχρονθ με τθν 
κακυςτζρθςθ παράταςθ τθσ προκεςμίασ περαίωςθσ του υπόψθ τμιματοσ του ζργου και δεν αποκτά 
κανζνα άλλο δικαίωμα ι απαίτθςθ για αποηθμίωςθ. 

Ρριν από τθν ζγκριςθ τθσ μελζτθσ, όπωσ και οποιαςδιποτε άλλθσ απαιτθκεί ςτθν πορεία του ζργου, 
δε κα αρχίςει καμία εργαςία καταςκευισ των υπόψθ τμθμάτων του ζργου. Απαγορεφεται ο Ανάδοχοσ 
να εφαρμόςει οποιοδιποτε ςχζδιο καταςκευισ αν αυτό δεν ζχει εγκρικεί από τθν ΔΕΥΑ Εδζςςθσ. 
Στθν περίπτωςθ που κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου προκφψει ανάγκθ τροποποίθςθσ ι ςυμπλιρωςθσ 
των ανωτζρω ςχεδίων ι ακόμα και κάποια τροποποίθςθ τθσ μελζτθσ του ςυνόλου του ζργου, τότε ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει αμζςωσ προσ ζγκριςθ ςτθν ΔΕΥΑ Εδζςςθσ. τα νζα ςχζδια και 
τεφχθ τθσ μελζτθσ με πλιρθ και αιτιολογθμζνθ ζκκεςθ για τθν αναγκαιότθτα των ανωτζρω αλλαγϊν. 

Πλεσ οι μελζτεσ εφαρμογισ (ι και τροποποίθςθσ τθσ αρχικισ μελζτθσ) του Αναδόχου κα ζχουν τθν 
υπογραφι του νόμιμου εκπροςϊπου του και των νομίμων εκπροςϊπων των γραφείων μελετϊν που 
κα εκπονοφν τισ υπόψθ μελζτεσ. Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει υποχρεωτικά υπεφκυνθ διλωςθ όπου κα 
αναφζρονται όλα τα γραφεία μελετϊν που κα χρθςιμοποιιςει, ςτθν οποία κα αναγράφονται και οι 
νόμιμοι εκπρόςωποι αυτϊν. Τθν υπεφκυνθ διλωςθ του Αναδόχου κα ςυνοδεφουν υπεφκυνεσ 
δθλϊςεισ των εκπροςϊπων των γραφείων, όπου κα δθλϊνεται ότι κα εκπονοφν τισ απαιτοφμενεσ 
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μελζτεσ και ζρευνεσ τθσ ειδικότθτάσ των. Επίςθσ κα δθλϊνεται το επιςτθμονικό προςωπικό 
ςτελζχωςθσ των γραφείων αυτϊν. 

Άρθρο 31ο: Εφαρμοςτζα νομοθεςία 

Θ εφαρμοςτζα νομοκεςία για τθ δθμοπράτθςθ του ζργου, τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν πλιρθ 
καταςκευι του, περιγράφεται αναλυτικά ςτο άρκρο 7 τθσ Διακιρυξθσ Δθμοπραςίασ του παρόντοσ 
ζργου. 
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