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ΆΚΟ 1ο : ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΕΛΔΛΚΘΣ ΣΥΓΓΑΦΘΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ  

Το τεφχοσ τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων περιλαμβάνει τουσ όρουσ ωσ προσ τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ. Α’ τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ ςφμφωνα 

με τουσ οποίουσ πρόκειται να καταςκευαςτεί το ανωτζρω ζργο ςε ςυνδυαςμό και προσ τουσ 

υπόλοιπουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν και προσ τα ςχζδια και 

διαγράμματα τθσ μελζτθσ και των τυχόν μελετϊν που κα απαιτθκοφν και που κα ςυντάξει ο 

Ανάδοχοσ και κα εγκρίνει θ Υπθρεςία, κακϊσ και τθσ Εργολαβικισ Σφμβαςθσ που κα καταρτιςκεί και 

πρόκειται να γίνει θ εκτζλεςθ του ζργου.  

Επιπρόςκετα ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναλάβει τθν ζκδοςθ των απαιτοφμενων αδειϊν και 

εγκρίςεων που αφοροφν ςτισ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν, των 

ςυναρμόδιων υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ που προκφπτουν από τθ 

ςχετικι νομοκεςία. 

ΆΚΟ 2ο: ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΕΓΟΛΑΒΛΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Το ζργο αφορά εργαςίεσ αποκατάςταςθσ φκορϊν τθσ γζφυρασ ποταμοφ Αγγίτθ πλθςίον τθσ 

Τοπικισ Κοινότθτασ Σ.Σ. Αγγίςτασ τθσ Ρ.Ε. Σερρϊν.  

Οι προβλεπόμενεσ επεμβάςεισ ςυντιρθςθσ κα γίνουν τοπικά ςε υφιςτάμενα τμιματα των βάκρων 

και τθσ ανωδομισ τθσ γζφυρασ, τα οποία εμφανίηουν ζντονεσ φκορζσ και αποδιοργάνωςθ του 

ςκυροδζματοσ. Στόχοσ είναι θ αποκατάςταςθ των φκορϊν, ϊςτε να ικανοποιοφνται οι απαραίτθτεσ 

ςυνκικεσ αςφαλοφσ κυκλοφορίασ οχθμάτων. 

 Βαςικό αντικείμενο τθσ εργολαβίασ είναι θ αποκατάςταςθ των επιφανειϊν του ςκυροδζματοσ που 

ζχουν υποςτεί φκορζσ λόγω διάβρωςθσ οπλιςμοφ από τθν δράςθ χλωριόντων και τθν ενανκράκωςθ 

του ςκυροδζματοσ  κα γίνει με εφαρμογι αναςτολζων διάβρωςθσ και επιςκευαςτικϊν κονιαμάτων.  

Η επιςκευι των φκορϊν, κα γίνει ςφμφωνα με τισ απαιτοφμενεσ κατά περίπτωςθ ΕΤΕΡ. 

Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν είναι αυτζσ που περιγράφονται ςτθ τεχνικι ζκκεςθ του ζργου.  

ΆΚΟ 3ο : ΕΦΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ  

Για τθ δθμοπράτθςθ του ζργου, τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν καταςκευι του, εφαρμόηονται οι 

διατάξεισ των παρακάτω νομοκετθμάτων:  

 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

 Των άρκρων 80-110 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κφρωςθ τθσ Κωδικοποίθςθσ τθσ 

νομοκεςίασ καταςκευισ δθμοςίων  ζργων» (ΚΔΕ) 

 Του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α’ 157) και ειδικότερα το άρκρο 59 «Άρςθ περιοριςμϊν ςυμμετοχισ 

εργολθπτικϊν επιχειριςεων ςε δθμόςια ζργα ». 

 Του Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα - Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(ΦΕΚ .Α' 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (ΦΕΚ Α’ 74) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ.  

 Του Ν. 4129/13 (ΦΕΚ Α' 52): «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο».  

 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 

και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»  
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 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 

διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ» 

 Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 

νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ». 

 Οι διατάξεισ του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»  

Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ 

που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ 

εργολαβίασ και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν 

ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά 

παραπάνω.  

ΆΚΟ 4ο : ΥΡΟΓΑΦΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ  

Ο μειοδότθσ είναι υποχρεωμζνοσ, ζπειτα από πρόςκλθςθ τθσ Διευκφνουςασ  Υπθρεςίασ  να 

προςζλκει ςτθν ζδρα τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, προςκομίηοντασ τθν εγγυθτικι επιςτολι που 

ορίηει θ Διακιρυξθ, για να υπογράψει τθν Σφμβαςθ Εργολαβίασ.  

Αν ο μειοδότθσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται 

ςτθν ειδικι πρόκλθςθ ι δεν προςκομίςει τισ απαιτοφμενεσ εγγυιςεισ για τθν καλι εφαρμογι τθσ 

ςφμβαςθσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, πριν από τθν ζκπτωςθ, δεν απαιτείται 

κοινοποίθςθ ειδικισ πρόςκλθςθσ και καταπίπτει υπζρ του ζργου θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτθ 

Δθμοπραςία ωσ ειδικι ποινι. Η ζκπτωςθ κθρφςςεται με απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ ενϊ 

κατά τθσ απόφαςθσ ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει ζνςταςθ ςε ανατρεπτικι προκεςμία δζκα 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν τθσ απόφαςθσ. Η εμπρόκεςμθ υποβολι ζνςταςθσ αναςτζλλει 

τθν ζκπτωςθ ενϊ επί τθσ ζνςταςθσ αποφαίνεται οριςτικά θ Οικονομικι Επιτροπι, ωσ Ρροϊςτάμενθ 

Αρχι.  

Κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ δθλϊνει τθν ζδρα τθσ επιχείρθςθσ του και τθν ακριβι 

Διεφκυνςθ τθσ. Είναι υποχρεωμζνοσ να δθλϊνει ζγγραφα κάκε μελλοντικι μεταβολι, μζχρι τθν 

πλιρθ εκκακάριςθ τθσ Εργολαβικισ ςφμβαςθσ, αλλιϊσ κάκε κοινοποίθςθ που γίνεται ςτθν διεφκυνςθ 

που ζχει αρχικά δθλϊςει διατθρεί όλα τα νόμιμα αποτελζςματα τθσ. Ο Ανάδοχοσ είναι επίςθσ 

υποχρεωμζνοσ να δθλϊςει εγγράφωσ για τθν παραλαβι των εγγράφων, εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο 

πρόςωπο, κάτοικο τθσ ζδρασ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, το οποίο εγκρίνεται από τθ Διευκφνουςα 

Υπθρεςία. Η διλωςθ του αναδόχου ςυνοδεφεται από διλωςθ και του εξουςιοδοτοφμενου προςϊπου 

ότι αποδζχεται τον γενόμενο διοριςμό του και ςτθ ςυνεχεία κάκε κοινοποίθςθ προσ αυτόν κεωρείται 

ότι γίνεται ςτον Ανάδοχο. Αντικατάςταςθ του προςϊπου αυτοφ είναι δυνατι με ανάλογθ εφαρμογι 

τθσ παραπάνω διαδικαςίασ. Η αντικατάςταςθ ιςχφει μόνο μετά τθν αποδοχι του νζου προςϊπου από 

τθ διευκφνουςα υπθρεςία. Η Διευκφνουςα Υπθρεςία ζχει πάντοτε το δικαίωμα να ηθτά τθν 

αντικατάςταςι του, αν αυτόσ αρνθκεί τθν παραλαβι εγγράφων ι απουςιάηει ςυςτθματικά από τθν 

ζδρα του ι γενικά κρικεί ακατάλλθλοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

ορίςει χωρίσ καμιά κακυςτζρθςθ νζο εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο.  

ΆΚΟ 5ο : ΓΕΝΛΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Μελζτθ και γνϊςθ των ςυνκθκϊν καταςκευισ 

H ςυμμετοχι ςτθν δθμοπραςία με τθν υποβολι προςφοράσ αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο, ότι ο 

ανάδοχοσ  ζχει επιςκεφκεί και ελζγξει τθ φφςθ και τθν τοποκεςία του ζργου και ζχει πλιρθ γνϊςθ 
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των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν καταςκευισ αυτοφ κυρίωσ ςε ότι αφορά τισ ιδιαιτερότθτεσ 

καταςκευισ του ζργου, τουσ επιτρεπόμενουσ χρόνουσ διακοπισ τθσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων, 

τισ πάςθσ φφςθσ πθγζσ λιψθσ υλικϊν, κζςεισ προςωρινισ ι οριςτικισ απόκεςθσ προϊόντων 

εκςκαφισ, τισ μεταφορζσ, τθ διάκεςθ, διαχείριςθ και αποκικευςθ υλικϊν, δυνατότθτα εξαςφάλιςθσ 

εργατοτεχνικοφ εν γζνει προςωπικοφ, φδατοσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ και οδϊν προςπζλαςθσ, τισ 

ςυνικεισ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ, τισ διάφορεσ διακυμάνςεισ τθσ ςτάκμθσ των υδάτων των 

ποταμϊν, χειμάρρων, παλίρροιασ ι παρόμοιεσ φυςικζσ ςυνκικεσ ςτον τόπο των ζργων, τθ 

διαμόρφωςθ και κατάςταςθ του εδάφουσ, το είδοσ, τθν ποιότθτα και ποςότθτα των ευριςκομζνων 

ςτθν περιοχι κατάλλθλων εκμεταλλεφςιμων υλικϊν, το είδοσ και τα μζςα (μθχανιματα, υλικά και 

υπθρεςίεσ) που κα απαιτθκοφν πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και 

οποιοδιποτε γενικά παράγοντα που δφναται να επθρεάςει τισ εργαςίεσ, τθν πρόοδο, ι το κόςτοσ 

αυτϊν ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ. 

Ραράλειψθ του Αναδόχου προσ ενθμζρωςι του με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά ςτουσ 

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

ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και δεν προκφπτει για τον Ανάδοχο κανζνα δικαίωμα οικονομικισ ι 

άλλθσ φφςθσ ι/και παράταςθσ προκεςμίασ εξ αιτίασ αυτοφ του λόγου. 

 
ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΜΕΛΕΤΘΣ 

Ο ανάδοχοσ (εφόςον απαιτθκεί ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ζργου) κα εκπονιςει  με ευκφνθ και 

δαπάνεσ του τθ ςτατικι μελζτθ για τθν καταςκευι των ικριωμάτων βαρζωσ τφπου(εργαςίεσ 

του τιμολογίου με αρικμό 3 του προχπολογιςμοφ), κακϊσ και  τθ ςτατικι μελζτθ που αφορά 

τθν δθμιουργία δαπζδου εργαςίασ το οποίο αφορά εργαςίεσ του τιμολόγιου με αρικμό 4 του 

προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ, για τθν καταςκευι φερόντων ςτοιχείων από ςιδθροδοκοφσ ι 

κοιλοδοκοφσ κάκε τφπου, με φψοσ ι πλευρά μεγαλφτερθ από 160 mm, ποιότθτασ S235J, 

οποποιωνδιποτε λοιπϊν διαςτάςεων, κάκε ςχεδίου, και ςε οποιαδιποτε κζςθ ι φψοσ από το 

ζδαφοσ. 

 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόηει: 

1) Τισ διατάξεισ τθσ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 /23-8-2010 (ΦΕΚ1312Β) άρκρο 7§3 (εδαφ.β) «Μζτρα, 

όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, 

καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)» (εφόςον ζχουμε ανακυκλϊςιμα προϊόντα που 

απαιτοφν εναλλακτικι διαχείριςθ). 

2) Να υποβάλλει, αν απαιτθκεί, επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ του διαχειριςτι με 

εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΕΚΚ ι υπεφκυνθ διλωςθ του διαχειριςτι 

ότι κα ςυνεργαςκεί με εγκεκριμζνο ςφςτθμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ τθσ περίςςειασ 

των αποβλιτων, αν και εφόςον υπάρξουν τζτοια, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταςκευάςει το ζργο κατά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τισ 

ςφμφωνεσ προσ αυτι και το νόμο, ζγγραφεσ εντολζσ των οργάνων τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, 

τθρϊντασ με ακρίβεια τθν διάταξθ και τισ διαςτάςεισ των διάφορων μερϊν του ζργου όπωσ 

προκφπτουν από τα εγκεκριμζνα ςχζδια και τεφχθ τθσ μελζτθσ.  
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Οι ζγγραφεσ εντολζσ που δίνονται από το αρμόδιο Πργανο για ςυμπλιρωςθ ι τροποποίθςθ των 

ςτοιχείων τθσ μελζτθσ, κακϊσ και θ εκτζλεςθ των εγκεκριμζνων ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν είναι  

υποχρεωτικζσ για τον Ανάδοχο.  

Ο ανάδοχοσ που δεν εκ πλθροί τισ υποχρεϊςεισ του μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διορκϊςει μζςα ςε οριηόμενθ από τον Φορζα καταςκευισ εφλογθ 

προκεςμία τα ελαττϊματα του ζργου που κα διαπιςτωκοφν κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ και 

μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι. Αν θ προκεςμία αυτι περάςει άπρακτθ, ο φορζασ καταςκευισ του 

ζργου μπορεί να εκτελζςει τθν διόρκωςθ ςε βάροσ του ανάδοχου με οποιοδιποτε τρόπο, 

διατθρϊντασ πάντοτε το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο.  

Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ςε αποηθμίωςθ ι αφξθςθ τιμϊν για μεταβολζσ ςτα ζργα που ζγιναν χωρίσ 

ζγγραφθ εντολι ζςτω κι αν αυτζσ βελτιϊνουν το ζργο. Αν θ, χωρίσ ζγκριςθ, μεταβολι επιφζρει 

μείωςθ ποςοτιτων ι διαςτάςεων καταβάλλεται μόνο θ άξια των ποςοτιτων των εργαςιϊν που ζχουν 

πράγματι εκτελεςτεί, χωρίσ αυτό να αποκλείει τθν εφαρμογι των διατάξεων για κακοτεχνία. Σε 

επείγουςεσ περιπτϊςεισ θ διαταγι για τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ δίνεται προφορικά ςτον τόπο 

των ζργων και καταχωρείται ςτο θμερολόγιο ζργου και ςτθ ςυνεχεία ο επιβλζπων ενθμερϊνει 

κανονικά τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία προκείμενου αυτι να εκδϊςει κανονικι διαταγι εντόσ τριϊν (3) 

εργάςιμων θμερϊν. Αν θ διαταγι αυτι τροποποιεί μερικά ι ολικά τισ εντολζσ του επιβλζποντα, ο 

ανάδοχοσ αποηθμιϊνεται για τισ εργαςίεσ που ζχει εκτελζςει ςφμφωνα με τθν εντολι τθσ επίβλεψθσ 

μζχρι τθν λιψθ τθσ εντολισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ.  

Εργατικό δυναμικό & λοιπό προςωπικό, Εξοπλιςμόσ, Εργατικι νομοκεςία. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει για το ζργο όλο το απαιτοφμενο προςωπικό, υλικά, 

μθχανιματα, οχιματα, αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, εργαλεία και οποιαδιποτε άλλα μζςα.  

Ο ανάδοχοσ ςε κάκε περίπτωςθ βαρφνεται με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ 

του ζργου, όπωσ είναι οι δαπάνεσ των μιςκϊν και θμερομίςκιων του προςωπικοφ, οι δαπάνεσ όλων 

των εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων, οι δαπάνεσ για τθν μετακίνθςθ του προςωπικοφ του, οι δαπάνεσ 

των υλικϊν και τθσ μεταφοράσ-διαλογισ- φφλαξθσ-φκοράσ τουσ κλπ, οι δαπάνεσ λειτουργίασ-

ςυντιρθςθσ-απόςβεςθσ-μίςκωςθσ μθχανθμάτων και οχθμάτων, οι φόροι – τζλθ – δαςμοί - 

αςφαλιςτικζσ κρατιςεισ & επιβαρφνςεισ, οι δαπάνεσ εφαρμογισ των ςχεδίων καταςκευισ, των 

ςτακερϊν ςθμείων καταμετριςεων - δοκιμϊν - προςπελάςεων προσ το ζργο και ςτισ κζςεισ λιψθσ 

υλικϊν, οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και διάλυςθσ εργοταξίων, οι δαπάνεσ αποηθμιϊςεωσ ηθμιϊν ςτο 

προςωπικό του ι ςτον κφριο του ζργου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, και γενικά κάκε είδουσ δαπάνθ 

απαραίτθτθ για τθν καλι και ζντεχνθ εκτζλεςθ του Ζργου.  

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ (όπωσ 

αναφζρεται και ςτο άρκρο 11 τθσ παροφςασ), των διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ 

ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο προςωπικό του φορζα του ζργου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο και 

για τθν λιψθ μζτρων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Σχετικά με τθ λιψθ μζτρων αςφαλείασ είναι 

υποχρεωμζνοσ να εκπονεί με ευκφνθ του κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ 

προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα. Ο ανάδοχοσ υπζχει τθν 

πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ για κάκε ηθμία που προκαλείται προσ οιονδιποτε από τθν παράβαςθ 

των παραπάνω υποχρεϊςεων, ευκυνόμενοσ, εκτόσ άλλων, και για τθν καταβολι των ςχετικϊν 

αποηθμιϊςεων. Ο ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του 

Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων ΔΙΡΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (Β' 266), 
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ΔΕΕΡΡ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) και ΔΙΡΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β' 16), 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. Το ωράριο εργαςίασ κα είναι αυτό 

που εκάςτοτε ορίηεται από τισ διατάξεισ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ για τισ εκτελοφμενεσ κατά περίπτωςθ εργαςίεσ. 

Τον ανάδοχο βαρφνουν οι φόροι, τζλθ, κρατιςεισ και οποιεςδιποτε άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ, 

όπωσ ιςχφουν κατά το χρόνο που δθμιουργείται θ υποχρζωςθ καταβολισ τουσ. 

Ανεξάρτθτα από τθν υποχρζωςθ του Ανάδοχου να διακζτει όλο το προςωπικό που απαιτείται, τόςο 

για τθν Διεφκυνςθ τθσ καταςκευισ όςο και για τθν ίδια τθν καταςκευι του Ζργου, ο αρικμόσ του εν 

λόγω προςωπικοφ πρζπει να προςαρμόηεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Ζργου με βάςθ το 

Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ. Η Διευκφνουςα Υπθρεςία μπορεί πάντα να διατάςςει τθν 

απομάκρυνςθ προςωπικοφ που κρίνεται δικαιολογθμζνα ακατάλλθλο ι τθν ενίςχυςθ των ςυνεργείων 

του Ανάδοχου.  

Αν ο ανάδοχοσ κακυςτερεί τισ πλθρωμζσ των αποδοχϊν του προςωπικοφ που χρθςιμοποιεί ςτο ζργο, 

θ Διευκφνουςα Υπθρεςία, μετά από γραπτι όχλθςθ των ενδιαφερομζνων, καλεί τον ανάδοχο να 

προβεί ςτθν εξόφλθςθ των δικαιοφχων εντόσ δεκαπενκιμερου. Αν αυτό δεν ςυμβεί τότε θ 

Διευκφνουςα Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να ςυντάςςει καταςτάςεισ πλθρωμισ των οφειλόμενων και 

να πλθρϊνει απ’ ευκείασ τουσ δικαιοφχουσ από τισ πιςτϊςεισ του Ζργου, για λογαριαςμό του 

Ανάδοχου και ζναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογι των παραπάνω μπορεί να πλθρωκοφν οι αποδοχζσ 

μζχρι τριϊν το πολφ μθνϊν πριν από τθν όχλθςθ των ενδιαφερομζνων.  

Ρροςβαςιμότθτα οδϊν προςπζλαςθσ - Εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ κατά τθν καταςκευι 

Μζτρα διευκόλυνςθσ τθσ κυκλοφορίασ. 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ (όπωσ αναφζρεται και ςτο άρκρο 11 τθσ παροφςασ) να παίρνει όλα 

τα κατάλλθλα προςτατευτικά κ.λ.π. μζτρα, ϊςτε θ παρακϊλυςθ τθσ κίνθςθσ των πεηϊν και οχθμάτων 

να είναι θ ελάχιςτθ, ακολουκϊντασ τισ διαταγζσ των Αρμοδίων Αρχϊν και τθσ επίβλεψθσ. Επίςθσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να προβαίνει με δαπάνεσ του κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των ζργων, ςτθν προςωρινι 

ςιμανςθ και φωτοςιμανςι τουσ.  

Σχετικά με τθν λιψθ μζτρων αςφάλειασ (είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονεί με ευκφνθ και δαπάνεσ του 

κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικότθτα ικριωμάτων, προςωρινισ ςιμανςθσ των Ζργων κλπ) και να 

λαμβάνει όλα τα ςχετικά μετρά., όπωσ αναφζρεται και ςτο άρκρο 11 τθσ παροφςασ.  Ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται  να παίρνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για να προλάβει κάκε βλάβθ ςε τεχνικά ζργα και 

δρόμουσ κάκε φφςθσ, που εξυπθρετοφν τθν περιοχι, από τθ χριςθ τουσ ωσ οδϊν μεταφοράσ για τισ 

ανάγκεσ του. 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, με μζριμνα και δαπάνθ του, να παίρνει όλεσ τισ προφυλάξεισ και 

αναγκαία μζτρα και, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ, να προφυλάςςει κατάλλθλα τισ γειτονικζσ ιδιοκτθςίεσ, 

προκειμζνου να αποφευχκοφν οποιεςδιποτε ςθμαντικζσ οχλιςεισ ς' αυτζσ. Η ανωτζρω υποχρζωςθ 

του Αναδόχου εκτείνεται ςε όλεσ τισ περιοχζσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ, όπωσ π.χ. τα εργοτάξια 

κακαυτά, τα άκρα του ζργου, τα λατομεία, οι δανειοκάλαμοι, οι χϊροι απόκεςθσ, οι δρόμοι που 

χρθςιμοποιοφνται από τρίτουσ κτλ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει μόνιμθ, ςυνεχι και ελεφκερθ προςπζλαςθ προσ και από τισ 

κζςεισ καταςκευισ του ζργου κατά τθ διάρκεια των καταςκευαςτικϊν περιόδων. 
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Για τισ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ απαγορεφεται θ χριςθ υποβακμιςμζνων υλικϊν, όπωσ, π.χ. 

ςιδθρά βαρζλια, κορδζλεσ, πρόχειρεσ πινακίδεσ, πρόχειροι μεταλλικοί οριοδείκτεσ, ςκαλωςιζσ, κτλ, 

επιτρεπόμενων τοφτων μόνο για εντελϊσ προςωρινισ και ελάχιςτθσ χρονικισ διάρκειασ 

επείγουςεσ τοπικζσ ρυκμίςεισ. 

Η εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ ςιμανςθσ προςωρινϊν ρυκμίςεων τθσ κυκλοφορίασ κα γίνεται ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτισ ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ (Οδθγίεσ Μελετϊν Οδικϊν Ζργων – Σιμανςθσ Εκτελουμζνων Ζργων 

ςε Οδοφσ) τθσ ΓΓΔΕ/ΥΡΕΧΩΔΕ (όπωσ αναφζρεται και ςτο άρκρο 11 τθσ παροφςασ). 

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

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

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

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

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντθρεί τα ςιματα, ςθματοδότεσ και τα λοιπά προςτατευτικά μζτρα / 

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

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

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

κυκλοφορίασ. 

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

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

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

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

κυκλοφοροφμενθσ πρόςβαςθσ. Η καταςκευι τθσ ωσ άνω προςτατευτικισ ςκεπισ ανικει ςτθν 

κατθγορία των εργαςιϊν για τισ οποίεσ δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ αμοιβι του Αναδόχου. Κατά 

ςυνζπεια τθν εργαςία αυτι κα πρζπει ο Ανάδοχοσ να τθν περιλάβει, κατά ανθγμζνο τρόπο, ςτθν 

προςφορά του. 

Η μθ τιρθςθ των προαναφερκζντων μζτρων αποτελεί παράβαςθ των προβλεπόμενων ςτισ  

Ρροδιαγραφζσ Σιμανςθσ εκτελουμζνων ζργων εντόσ ι και εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν που 

εγκρίκθκαν με τισ αποφάςεισ του ΥΔΕ α) ΒΜ 5/30058/6.12.82 (ΦΕΚ 121Β/23.3.83) και β) ΒΜ 

5/30428/17.6.80 (ΦΕΚ 589Β/30.6.80) και επιςφρουν τισ προβλεπόμενεσ από τισ διατάξεισ του άρκρου 

178 του Ν 4412/2016, ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ. 

Χωρίσ ςτο παραμικρό να μειϊνεται θ ευκφνθ του Αναδόχου για τθν ικανοποίθςθ των όρων αυτοφ του 

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

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

ο ανάδοχοσ αμελιςει ι αποδειχκεί ανίκανοσ να ικανοποιιςει τισ απαιτιςεισ αυτοφ του άρκρου.  

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

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

ςυμπεριφορά του Αναδόχου και επιςφρει τθν εφαρμογι ςυμβατικϊν κυρϊςεων, μία από τισ οποίεσ 

είναι θ επιβολι προςτίμου(ων). 

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

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

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

Στθν κατθγορία αυτι υπάγεται και το οδικό δίκτυο του Δθμοςίου, ςτο οποίο ο Ανάδοχοσ κα 

πραγματοποιεί, ςφμφωνα με δικι του ευκφνθ και εφόςον επιτραπεί από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, 

αποκζςεισ περιςςευμάτων προϊόντων ορυγμάτων ι/και άλλων υλικϊν. 
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Ρροςωρινι οριηόντια ςιμανςθ 

Ρροςωρινι οριηόντια ςιμανςθ τθσ ιςοπεδωτικισ ςτρϊςθσ ι/και τθσ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ γίνεται 

άμεςα μετά τθν ολοκλιρωςι τουσ για τθν αποφυγι ατυχθμάτων, ανθγμζνο κόςτοσ ςτα γενικά 

ζξοδα. Θ διαγράμμιςθ (προςωρινι – “κυςιαηόμενθ”) κα γίνεται κατ’ ελάχιςτον ςτθν μζςθ τθσ οδοφ 

με κίτρινο χρϊμα, μετά από οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ και κα αντικακίςταται από τθν μόνιμθ 

διαγράμμιςθ, που κα πλθρϊνεται ιδιαίτερα, μετά από χρονικό διάςτθμα που κα κακορίηεται από 

τθν επίβλεψθ. Θ προςωρινι διαγράμμιςθ για τθν αςφάλεια τθσ οδοφ δεν πλθρϊνεται ιδιαίτερα 

και ςυμπεριλαμβάνεται ςτα γενικά ζξοδα του ζργου. Θ μθ ςυμμόρφωςθ ςτα παραπάνω κα 

κακιςτά των ανάδοχο υπεφκυνο ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ. 

Σιμανςθ και αςφάλεια εργοταξίου κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 

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

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

(ςυγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδομικά κτλ.), ςθμάτων και πινακίδων αςφαλείασ, προειδοποιθτικϊν, 

ρυκμιςτικϊν, πλθροφοριακϊν και να επιμελείται τθσ ςυντιρθςθσ αυτϊν. Στισ επικίνδυνεσ για τθν 

κυκλοφορία κζςεισ κα τοποκετοφνται υποχρεωτικά περίφραξθ, ιδιαίτερθ ςιμανςθ, αυτόματα 

ςιματα που κα αναβοςβινουν (FLASH LIGHTS) και κατάλλθλεσ διατάξεισ αςφαλείασ, λαμβανομζνου 

υπόψθ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, όπωσ ιςχφει. 

Επίςθσ κα χρθςιμοποιοφνται όπου παρίςταται ανάγκθ και τροχονόμοι υπάλλθλοι του Αναδόχου για 

τθν αςφαλι κακοδιγθςθ πεηϊν και τροχοφόρων, για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι κυκλοφορία ςτισ 

οδοφσ και ςτισ παρακαμπτιριεσ και προςπελάςεισ και γενικά ςε όλα τα εργοτάξια του ζργου κατά τθν 

θμζρα και τθ νφχτα. Τα ανωτζρω μζτρα κα λαμβάνονται με ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου. 

Ο ανάδοχοσ είναι ο μόνοσ και αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ για οποιοδιποτε τροχαίο ατφχθμα ι ηθμία 

ςυμβεί, οφειλόμενο ςε αμζλεια ι μθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων αςφαλείασ από τον ίδιο είτε 

από τουσ εργαηομζνουσ που απαςχολεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ακόμθ ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να λάβει όλα τα μζτρα αςφάλειασ για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων και τθν παροχι 

πρϊτων βοθκειϊν για το εργατοχπαλλθλικό του προςωπικό. Σε κάκε περίπτωςθ τροχαίου ι άλλου 

ατυχιματοσ ι ηθμίασ ςτον τόπο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικά όλεσ τισ 

αςτικζσ και ποινικζσ ευκφνεσ. 

Σε κατάλλθλο ςθμείο, για ςθμειακά ζργα, και ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ, για γραμμικά ζργα, και ςε 

εμφανείσ κζςεισ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, με δικά του ζξοδα, να τοποκετιςει πινακίδεσ, οι οποίεσ 

κα αναγράφουν τον τίτλο τθσ Αρχισ που εκτελεί τα ζργα, τθν ονομαςία του εκτελοφμενου ζργου, το 

χρθματοδότθ, τθν επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο) του Αναδόχου, του Μελετθτι και του τυχόν 

Τεχνικοφ ι άλλου Συμβοφλου. Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να τοποκετεί πλθροφοριακζσ πινακίδεσ 

οποιαςδιποτε διαςτάςεωσ, που ζμμεςα ι άμεςα τον διαφθμίηουν, χωρίσ τθν ζγγραφθ αποδοχι του 

κειμζνου τθσ πινακίδασ από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία.  Για ζργα που ςυγχρθματοδοτοφνται από τα 

Διαρκρωτικά Ταμεία, θ ωσ άνω ςιμανςθ κα ςυμμορφϊνεται επιπλζον και με τισ ςχετικζσ διατάξεισ 

περί δθμοςιότθτασ των εκτελοφμενων ζργων, όπωσ αυτζσ εκάςτοτε ιςχφουν. 

Συμπλθρωματικά των ανωτζρω, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παραπάνω ενότθτα  τθσ παροφςασ. 

Εξοπλιςμόσ -υλικά – φφλαξθ – προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ 

Ο ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου μόνοσ υπεφκυνοσ με δικι του δαπάνθ για τθν επιλογι και παροχι 

των απαραίτθτων εργατικϊν, υλικϊν και μθχανθμάτων, τθ μεταφορά τουσ από τισ πθγζσ προμικειασ 

τουσ, κακϊσ και για τθ χρθςιμοποίθςθ τουσ και τθν εν γζνει εκτζλεςθ των ζργων κατά τουσ όρουσ τθσ 
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παροφςασ, των ςχετικϊν Ρροτφπων Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των λοιπϊν εγκεκριμζνων 

ςυμβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων. 

Σε περίπτωςθ που, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι του, 

οι εργαςίεσ ι τμιμα τουσ ι τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται ι που χρθςιμοποιικθκαν για τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν είναι, κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, ελαττωματικά, ατελι ι ακατάλλθλα ι 

δεν πλθροφν τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν και γενικά δεν ςυμφωνοφν με εκείνα που ορίηονται 

ςτθ ςφμβαςθ, τότε εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ των άρκρων 136, 138, 157, 159 του Ν 

4412/16. 

Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ, να επικαλεςτεί τθν παρουςία εκπρόςωπων τθσ 

Υπθρεςίασ ςτον τόπο του ζργου, για να απαλλαχκεί από τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του, εκεί όπου 

διαπιςτϊκθκαν, μεταγενζςτερα, ελαττωματικζσ εργαςίασ, παραλείψεισ ι ατζλειεσ, εκτόσ αν αυτζσ 

οφείλονται ςε γραπτζσ εντολζσ ι οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ. 

Ο ανάδοχοσ κα ζχει όλθ τθν ευκφνθ για κάκε κακυςτζρθςθ ςτθν πρόοδο ι αποπεράτωςθ του ζργου 

από τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, εκτόσ αν τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν 

αποβοφν υπζρ του Αναδόχου ι αν αποδειχκεί ότι τα ζργα δεν είναι κακότεχνα. 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να χρθςιμοποιιςει υποχρεωτικά τα υλικά και τα ζτοιμα ι θμικατεργαςμζνα 

προϊόντα που προδιαγράφονται για τθν καταςκευι του ζργου, ςυνοδευόμενα, όπου απαιτείται ςτα 

ςυμβατικά τεφχθ, από κατάλλθλα πιςτοποιθτικά ποιοτικισ ςυμμόρφωςθσ. Απαγορεφεται θ 

χρθςιμοποίθςθ υλικϊν απροςδιόριςτθσ ποιότθτασ ι άγνωςτθσ προζλευςθσ ι θ ενςωμάτωςθ ςτο 

ζργο υλικϊν που δεν ζχουν προθγουμζνωσ τφχει τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ. 

Πλα τα προςκομιηόμενα από τον Ανάδοχο είδθ και υλικά για ενςωμάτωςθ ςτα ζργα κα είναι 

καινοφργια, χωρίσ ελαττϊματα και κα πλθροφν τουσ αντίςτοιχουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που 

κακορίηουν τον τφπο, κατθγορία και λοιπά χαρακτθριςτικά των ειδϊν και υλικϊν που κα 

χρθςιμοποιθκοφν. 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει προςκομίςει ςτθν Υπθρεςία, για προζγκριςθ τθσ παραγγελίασ τουσ, τα 

αναγκαία τεχνικά ςτοιχεία (προζλευςθ, διαφθμιςτικά και κυρίωσ τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά 

χαρακτθριςτικά, πιςτοποιθτικά ποιότθτασ, ανάλυςθ λειτουργίασ και λοιπά χριςιμα ςτοιχεία, 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ) και δείγματα όλων των βαςικϊν υλικϊν και του 

εξοπλιςμοφ, που ενςωματϊνονται ςτο ζργο, κακϊσ και όλων των ςυςκευϊν, οργάνων και λογιςμικοφ, 

τα οποία πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν από τον Ανάδοχο ι/και υπεργολάβουσ του κατά τθν 

καταςκευι του ζργου. Επιςθμαίνεται ότι θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να μθν εγκρίνει τθ 

χρθςιμοποίθςθ οποιουδιποτε υλικοφ, εξοπλιςμοφ, οργάνου ι ςυςκευισ ι/και επί μζρουσ ςτοιχείου 

του ζργου, για το οποίο δεν τεκμθριϊνεται, κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, ότι τα χαρακτθριςτικά και 

οι επιδόςεισ είναι ςε πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τα ςυμβατικά τεφχθ.  Επίςθσ κα λθφκεί υπόψθ θ 

αξιοπιςτία του προμθκευτικοφ οίκου ι βιομθχανίασ, θ φπαρξθ οργανωμζνθσ αντιπροςωπείασ ςτθν 

Ελλάδα για ειςαγόμενα είδθ, θ παρεχόμενθ υποςτιριξθ μετά τθν πϊλθςθ κτλ.  Από ενδεχόμενθ 

απόρριψθ του προτεινόμενου υλικοφ ι είδουσ από τθν Υπθρεςία λόγω ελλιποφσ τεκμθρίωςθσ, δεν 

προκφπτει για τον Ανάδοχο κανζνα δικαίωμα οικονομικισ ι άλλθσ φφςθσ ι/και παράταςθσ 

προκεςμίασ. 

Τα αδρανι, τα χωμάτινα και λίκινα υλικά καταςκευισ των ζργων κα λθφκοφν από τισ κζςεισ που κα 

κακοριςκοφν κατά το ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ του ζργου. Αυτό γίνεται μετά από υπόδειξθ του 

Αναδόχου, ο οποίοσ κα ζχει λάβει υπόψθ τα προδιαγραφόμενα ςτθ Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν 

Επιπτϊςεων και τθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ, για το ςυμφερότερο για το Δθμόςιο τρόπο. Εκτόσ εάν 



   

   11 

ορίηεται διαφορετικά ςτθν ΕΣΥ, ο ΚτΕ δεν ζχει υποχρζωςθ να εξαςφαλίςει για τον Ανάδοχο χϊρουσ 

λιψθσ υλικϊν. 

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

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

του. 

Σε περίπτωςθ που τα υλικά από τισ πθγζσ που αναφζρονται ανωτζρω δεν επαρκοφν ι 

αποδεικνφονται ακατάλλθλα, τότε ο Ανάδοχοσ κα φροντίςει να βρει νζεσ πθγζσ υλικϊν, που κα 

εγκρίνει θ Υπθρεςία.  Αν διαπιςτωκεί ότι ο ανάδοχοσ εμπορεφεται τα εξορυςςόμενα από τισ πθγζσ 

αυτζσ του ζργου αδρανι υλικά, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να φυλάςςει τουσ εργοταξιακοφσ χϊρουσ από άτομα μθ ζχοντα εργαςία ι 

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

εκτελοφνται ζργα. Για το ςκοπό αυτό, κα χρθςιμοποιοφνται, όπου παρίςταται ανάγκθ, φφλακεσ 

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

ανωτζρω μζτρα κα λαμβάνονται με ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου. 

Πλεσ οι απαιτοφμενεσ προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ (υπόςτεγα αποκικευςθσ, κάλαμοι διαμονισ, 

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

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

αρμόδιεσ Αρχζσ. Αν οι ςυνκικεσ του ζργου ι ο κίνδυνοσ ηθμιϊν ς' αυτό, δεν επιτρζπουν, κατά τθν 

απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, τθν απόκεςθ υλικϊν ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ, τότε κα αποτίκενται 

μόνον τα υλικά εργαςίασ μιασ θμζρασ, χωρίσ να προκφπτει δικαίωμα του Αναδόχου για αποηθμίωςθ, 

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

περιλαμβάνονται ςτισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του. 

Ευριματα αρχαιολογικοφ ι άλλου ενδιαφζροντοσ 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιιςει τθν Υπθρεςία αν τυχϊν κατά τθν καταςκευι των 

ζργων βρεκοφν αρχαιότθτεσ ι οποιαδιποτε ζργα τζχνθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται οι 

διατάξεισ για τισ αρχαιότθτεσ. Για τθν κακυςτζρθςθ των ζργων ι διακοπι τουσ από αυτι τθν αιτία, 

ζχουν εφαρμογι οι ςχετικζσ διατάξεισ του νόμου 4412/2016.  

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

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςι οποιονδιποτε άλλων ζργων ι 

εργαςιϊν από Φορζα του Δθμοςίου τομζα που είναι δυνατό να επθρεάηονται από τισ δραςτθριότθτεσ 

τθσ εργολαβίασ του, να προςτατεφει τισ υπάρχουςεσ καταςκευζσ & εκμεταλλεφςεισ από κάκε βλάβθ ι 

διακοπι λειτουργίασ του και χωρίσ μείωςθ τθσ ευκφνθσ του να αποκακιςτά ι να ςυμβάλλει ςτθν 

άμεςθ αποκατάςταςθ των τυχόν βλαβϊν ι διακοπϊν.  

Εγκαταςτάςεισ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ (ΟΚΩ) 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του, ότι ενδζχεται ςτθν περιοχι του ζργου να υφίςτανται εναζριεσ 

ι υπόγειεσ εγκαταςτάςεισ ΟΚΩ, ΔΕΚΟ ι ΝΡΔΔ, οι οποίεσ πρζπει να μετατοπιςτοφν από τουσ κυρίουσ 

των. 

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

αυτόσ να διευκολφνει χωρίσ προφάςεισ τθν εκτζλεςθ των ωσ άνω εργαςιϊν, χωρίσ να δικαιοφται εξ 

αιτίασ αυτοφ του λόγου ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ λόγω κακυςτζρθςθσ ι δυςχερειϊν που τυχόν 

παρουςιάηονται ςτισ εργαςίεσ που εκτελοφνται από αυτόν. 

Χάραξθ και ςιμανςθ των ζργων - Λιψθ ςτοιχείων κ.λ.π. 
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Ο ανάδοχοσ, μετά τθν εγκατάςταςι του επιτόπου του ζργου, είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςτθν 

αναηιτθςθ και εξεφρεςθ των καταλλιλων χϊρων, ςτθν άμεςθ περιοχι του ζργου, για τθν 

εγκατάςταςθ του. Αμζςωσ μετά τθν κατάλθψθ αυτϊν των χϊρων, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

εκτελζςει όλα τα απαιτοφμενα ζργα, με δαπάνεσ του, τόςο για τθν διαμόρφωςθ και διευκζτθςθ των 

εργοταξίων, όςο και τισ προςπελάςεισ προσ τουσ χϊρουσ αυτοφσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των ζργων ο 

Ανάδοχοσ απομακρφνει, με δαπάνεσ του, τα υλικά, μθχανιματα και διάφορεσ εγκαταςτάςεισ από 

τουσ παραπάνω χϊρουσ και τουσ παραδίδει ςτον Εργοδότθ. Πλα αυτά ςφμφωνα με το πρόγραμμα 

εκτζλεςθσ των ζργων και τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ.  

Εάν πριν τθν προςωρινι παραλαβι παραδοκεί προσ χριςθ ςτον Εργοδότθ τμιμα του ζργου όπωσ ςτο 

άρκρο 169 του Ν.4412/2016, ο Ανάδοχοσ οφείλει να απομακρφνει, με δαπάνεσ του, τα μθ 

χρθςιμοποιθκζντα υλικά και όλα τα υπολείμματα, κακϊσ και τα μθχανιματα και εγκαταςτάςεισ του 

από το τμιμα αυτό του ζργου.  

Χαράξεισ – διατομζσ - επιμετριςεισ  

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να χαράξει και να ςθμάνει με δαπάνεσ του τισ γραμμζσ που 

κακορίηουν τα ζργα που κα εκτελεςκοφν, τοποκετϊντασ όλα τα αναγκαία ςιματα για τθν υπόδειξθ 

τθσ διεφκυνςθσ και των ορίων κάκε ζργου. Επίςθσ, οφείλει να διακζςει ςτον Εργοδότθ το αναγκαίο 

προςωπικό για τθν επαλικευςθ των χαράξεων, κακϊσ και τα εργαλεία και υλικά (π.χ. ςθμαντιρασ, 

ακόντια, παςςάλουσ χάραξθσ, ταχφμετρο, χωροβάτθ κλπ).  

Ρριν από οποιαδιποτε εργαςία, ο Ανάδοχοσ, με τθν παρουςία του Επιβλζποντα και εκπροςϊπου τθσ 

Υπθρεςίασ, κα προβεί ςτθν ακριβι αποτφπωςθ του χϊρου του Ζργου και των λοιπϊν κζςεων, ςτισ 

οποίεσ με βάςθ τα ςχζδια προτείνεται θ καταςκευι των τεχνικϊν και ακόμα, ςτθ λιψθ διατομϊν ςτισ 

κζςεισ τθσ μελζτθσ ι και πυκνότερα. Επίςθσ κα προβεί ςτθν τοποκζτθςθ, επιςιμανςθ και εξαςφάλιςθ 

τθσ υψομετρικισ αφετθρίασ (REPER ), απ' τθν οποία κα εξαρτθκοφν όλεσ οι εργαςίεσ. Οι διατομζσ που 

κα λθφκοφν κα υπογραφοφν από τον Επιβλζποντα, και τον Ανάδοχο. Εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί 

υπογράφει με επιφφλαξθ και υποβάλλει, μζςα ςε 5 θμζρεσ, τισ ενςτάςεισ του ςτθν Υπθρεςία, θ οποία 

και αποφαςίηει.  

Εάν ο ανάδοχοσ αρνθκεί να χορθγιςει τα αναγκαία μζςα για τισ εργαςίεσ επαλικευςθσ των 

χαράξεων και υψομετριςεων, καταβάλλει τισ δαπάνεσ ο Εργοδότθσ ςε βάροσ του Αναδόχου και τισ 

παρακρατεί από τον 1ο λογαριαςμό του ζργου.  

Αυξομείωςθ εργαςιϊν - Νζεσ εργαςίεσ  

Ο εργοδότθσ ζχει το δικαίωμα να τροποποιιςει, κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου, τα 

αρχικά ςχζδια και να αυξομειϊςει τισ ποςότθτεσ που κα εκτελεςκοφν, ςτο ςφνολό τουσ ι κατά 

κονδφλιο. Στθν περίπτωςθ αυτι κα ιςχφςουν οι διατάξεισ του άρκρου 156 του Ν.4412/16.  

Για τυχϊν νζεσ τιμζσ και τθν ςφνταξθ Ρρωτοκόλλων Κανονιςμοφ Τιμϊν μονάδοσ νζων εργαςιϊν ιςχφει 

θ παρ. 5 του άρκρου 156 του Ν. 4412/2016.  

Εργαςτιρια ποιοτικϊν ελζγχων  

Δεν είναι υποχρεωτικι θ εγκατάςταςθ εργαςτθρίων ποιοτικοφ ελζγχου των υλικϊν και των εργαςιϊν 

(κοκκομετρικζσ ςυνκζςεισ, ςκυροδζματα κλπ) ςτο εργοτάξιο. Για τον ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ αμζςωσ 

μόλισ εγκαταςτακεί (εντόσ εικοςαθμζρου από τθν ςφναψθ τθσ Σφμβαςθσ) κα υποβάλλει ςτθν 

Διευκφνουςα Υπθρεςία κατάλογο, αν απαιτθκεί, εργαςτθρίων, κρατικϊν ι εξουςιοδοτθμζνων 

ιδιωτικϊν, με πίνακα των δοκιμϊν (που προβλζπονται ςτα επόμενα άρκρα και εν γζνει ςτα Συμβατικά 

τεφχθ) που κα εκτελεί ζκαςτο εξ αυτϊν, με δικζσ του δαπάνεσ.  
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Κακαριςμόσ εργοταξίων, καταςκευϊν και εγκαταςτάςεων 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δαπάνθ του και πριν από τθν παράδοςθ προσ χριςθ κάκε τμιματοσ 

ζργου, κακϊσ και μετά τθν περάτωςθ ολόκλθρου του ζργου, να αφαίρεςθ και απομακρφνει από τουσ 

περί το επίμαχο τμιμα του ζργου χϊρουσ και γενικά από τα εργοτάξια, κάκε προςωρινι καταςκευι ι 

εγκατάςταςθ που απαιτικθκε, τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριϊματα, μθχανιματα, πλεονάηοντα 

υλικά χριςιμα ι άχρθςτα, προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ μθχανθμάτων κτλ., να άρει κάκε βοθκθτικό 

ζργο κτλ., το οποίο κα υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία ωσ άχρθςτο ι επιηιμιο για τθ μετζπειτα 

λειτουργία του ζργου ι τμιματοσ αυτοφ, να ιςοπεδϊςει τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ αυτά είχαν 

αποτεκεί ι εγκαταςτακεί και να παραδϊςει τελείωσ κακαρζσ/οφσ τόςο τισ καταςκευζσ όςο και τουσ 

χϊρουσ γφρω από το εργοτάξιο και γενικά να μεριμνιςει για οτιδιποτε άλλο ςχετικό απαιτείται για 

τθν παράδοςθ του ζργου ϊςτε να λειτουργιςει εφρυκμα, κατά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβαίνει, από τθ ςτιγμι που εξζλιπε ο λόγοσ, κατά τθν κρίςθ τθσ 

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

καταςκευάςτθκε κτλ. για τθν εκτζλεςθ του ζργου (εργαςιϊν και παραγωγισ υλικϊν) και που 

επιβλικθκε από οποιοδιποτε λόγο, για τθν αποφυγι κάκε φφςθσ ηθμιϊν, φκορϊν, ατυχθμάτων κτλ. 

ςε ιδιοκτθςίεσ, οικοδομζσ, δζνδρα, αγροφσ, καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ, κοινωφελείσ εγκαταςτάςεισ και 

κάκε φφςθσ ζργα, κακϊσ και απομάκρυνςθ των εργοταξίων. 

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

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

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

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

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

τμιματοσ αυτοφ εξ αιτίασ αυτοφ του λόγου. 

Ειδικζσ δαπάνεσ που βαρφνουν τον ανάδοχο. 

Στα γενικά ζξοδα (Γ.Ε.) του αναδόχου εκτόσ από τισ δαπάνεσ που αναφζρονται ςε άλλα ςυμβατικά 

τεφχθ του ζργου περιλαμβάνονται και βαρφνουν τον ανάδοχο και οι ακόλουκεσ ειδικζσ δαπάνεσ. 

Δθμοςιότθτασ  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με  τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, δαπάνθσ του, να προμθκευτεί και να 

τοποκετιςει, ςτζρεα και καλαίςκθτα, πινακίδα με τα ςτοιχεία του ζργου, ςε περίοπτθ κζςθ ςτο 

εργοτάξιο.  

Η πινακίδα κα καταςκευαςκεί όπωσ προδιαγράφεται από τον κανονιςμό και ςφμφωνα με 

υπόδειγμα που κα δοκεί από τθν Υπθρεςία.  

ΑΚΟ 6ο : ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΑΡΟ ΡΛΕΥΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Η Διεφκυνςθ του Ζργου από τθν πλευρά του Ανάδοχου ςτον τόπο καταςκευισ του γίνεται από 

τεχνικοφσ που ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα και είναι αποδεκτοί από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία. 

Ριο ςυγκεκριμζνα του Εργοταξίου κα προΐςταται Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ ι πτυχιοφχοσ Μθχανικόσ 

Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ ι πτυχιοφχοσ μθχανικόσ ζργων υποδομισ Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ 

(Α.Τ.Ε.Ι) ι τοπογράφοσ μθχανικόσ τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ (Α.Τ.Ε.Ι). O Ρροϊςτάμενοσ του 

Εργοταξίου κα παρευρίςκεται κακθμερινά ςτο ζργο.  

ΑΚΟ 7ο : ΧΟΝΟΔΛΑΓΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ  

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ ι ςε διάςτθμα μικρότερο των 

τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, να υποβάλλει ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία 
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για ζγκριςθ χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του Ζργου, ςφμφωνα με το αρκρ. 145 του Ν. 4412/2016.  

Στο Χρονοδιάγραμμα πρζπει να προβλζπεται τζτοια ςειρά εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ϊςτε θ εκτζλεςθ 

μιασ εργαςίασ να μθ προκαλεί βλάβθ ςε άλλθ εργαςία του όλου ζργου.  

Ο ανάδοχοσ παραμζνει ο μόνοσ υπεφκυνοσ για ηθμιζσ ι βλάβεσ των ζργων που οφείλονται ςτθ ςειρά 

εκτζλεςθσ των διαφόρων εργαςιϊν, είτε θ ςειρά αυτι προτάκθκε από τον ίδιο και εγκρίκθκε από τθν 

Υπθρεςία, είτε διατάχκθκε από τθν Υπθρεςία και τθν αποδζχκθκε ο Ανάδοχοσ, χωρίσ ζγγραφεσ 

αντιρριςεισ.  

Το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του Ζργου ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθν μορφι τετραγωνικοφ 

πινάκα. Οι αναφερόμενεσ εργαςίεσ ι ομάδεσ εργαςιϊν κα είναι - με τθν ίδια κεφαλαιοποίθςθ & 

αρίκμθςθ - όπωσ ακριβϊσ παρουςιάηονται ςτον προχπολογιςμό ανά διακριτά τμιματα του Ζργου.  

Η χρονικι υποδιαίρεςθ κα είναι ο μθνάσ και το ετιςιο τρίμθνο (πχ Γ' 2017, Δ’ 2017 κλπ).  

Το χρονοδιάγραμμα κα ςυνοδεφεται από ςυνοπτικό Οργανόγραμμα του εργοταξίου και αιτιολογικι 

ζκκεςθ - τεκμθρίωςθ των προβλεπόμενων προκεςμιϊν ανάλογα με το ανκρϊπινο & μθχανικό 

δυναμικό που πρόκειται διατεκεί και τισ εκτιμϊμενεσ αποδόςεισ ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 

145 του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχοσ κα υποβάλλει επιπρόςκετα, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν.1599/85, 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ που αναφζρεται ςτο οργανόγραμμα, ότι αποδζχονται τθν κζςθ ςτθν 

οποία δθλϊκθκαν.   

Εξαιτίασ τθσ φφςθσ του ζργου δεν προβλζπονται τμθματικζσ προκεςμίεσ, το χρονοδιάγραμμα 

προςαρμόηεται υποχρεωτικά ςτθ ςυμβατικι προκεςμία περαίωςθσ. 

Η ςυνολικι ςυμβατικι χρονικι διάρκεια ορίηεται ςτθν διακιρυξθ του ζργου.  

Το χρονοδιάγραμμα του ζργου, μετά τθν ζγκριςθ του από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία κακίςταται 

Συμβατικό Τεφχοσ.  

ΑΚΟ 8ο : ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΕΓΟΥ (Ρ.Ρ.Ε)  

Για το ζργο δεν απαιτείται θ κατάκεςθ ΡΡΕ, διότι ο προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ δεν υπερβαίνει το 

ποςό των 1.500.000 € (χωρίσ ΦΡΑ), ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ αποφάςεισ ΔΕΡ/οικ.502/13-10-2000, 

ΔΙΡΑΔ/611/01 – ΦΕΚ 1013Β/2-8-01 και ΔΙΡΑΔ/501/03-ΦΕΚ928Β/4-7-03, και το άρκρο 158 του Ν. 

4412/16.  

Αν ο Ανάδοχοσ ζχει ιδθ εγκατεςτθμζνο ςτθν Επιχείρθςθ του Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ 

εγκεκριμζνο από αναγνωριςμζνο Ελλθνικό ι αλλοδαπό Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ, είναι 

υποχρεωμζνοσ εντόσ δζκα (10) ιμερων από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ να το προςκομίςει ςτθν 

Διευκφνουςα Υπθρεςία ςε δυο αντίγραφα. 

ΑΚΟ 9ο : ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ – ΕΡΛΒΛΕΨΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΘΕΣΛΑ  

Η Διοίκθςθ του Ζργου, θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ αυτοφ αςκοφνται από τθν αρμόδια τεχνικι 

υπθρεςία του φορζα καταςκευισ του ζργου (Διευκφνουςα ι Επιβλζπουςα Υπθρεςία) κατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 136 του Ν.4412/2016 , ο δε ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφϊνεται 

προσ τθ Σφμβαςθ και τισ διαταγζσ τθσ Επίβλεψθσ.  

Η επίβλεψθ αποςκοπεί ςτθν πιςτι εκπλιρωςθ από τον ανάδοχο των όρων τθσ Σφμβαςθσ και ςτθν 

καταςκευι του ζργου ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και 

προδιαγραφζσ, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτον προοριςμό του.  

Η επίβλεψθ μπορεί να αςκθκεί και εκτόσ των ςτενϊν ορίων του ζργου επεκτεινόμενθ και ςε 

οποιονδιποτε άλλο χϊρο καταςκευάηονται τμιματα που κα ενςωματωκοφν ςτο ζργο (λατομεία, 
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αςφαλτικά ςυγκροτιματα, εργοτάξια ζτοιμου ςκυροδζματοσ, μθχανουργεία, ςυγκροτιματα κοπισ & 

διαμόρφωςθσ ςιδθροφ οπλιςμοφ κλπ).  

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εξαςφαλίςει τθν απρόςκοπτθ άςκθςθ τθσ επίβλεψθσ και ςε 

όλουσ τουσ προαναφερόμενουσ χϊρουσ και γενικά ςε όλουσ τουσ χϊρουσ που κρίνει απαραίτθτο θ 

διευκφνουςα υπθρεςία. Ο διευκφνον από μζροσ τθσ αναδόχου επιχείρθςθσ του ζργου υποχρεοφται, 

μετά από ειδοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ, να ςυνοδεφει τουσ υπαλλιλουσ που επιβλζπουν, διευκφνουν ι 

επικεωροφν τα ζργα, κατά τισ μεταβάςεισ για επίβλεψθ, ζλεγχο ι επικεϊρθςθ ςτον τόπο των ζργων ι 

ςτουσ άλλουσ τόπουσ παραγωγισ, κακϊσ και των ςυμβοφλων ι εμπειρογνωμόνων. Ο ανάδοχοσ  

παραμζνει ςε κάκε περίπτωςθ αποκλειςτικά υπεφκυνοσ, τόςο για τθν αςτικι όςο και τθν ποινικι 

ευκφνθ, αναφορικά με τα ατυχιματα που κα μποροφςαν να ςυμβοφν ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ 

Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των κακθκόντων τουσ.  

Η άςκθςθ από τθν Διευκφνουςα ι Επιβλζπουςα Υπθρεςία τθσ επίβλεψθσ των ζργων δεν απαλλάςςει 

τον Ανάδοχο από οποιαδιποτε ευκφνθ που προκφπτει από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι τουσ 

κείμενουσ Νόμουσ.  

Επίςθσ ο Ανάδοχοσ, κατά τθν εκτζλεςθ των ζργων, δεν απαλλάςςεται από τθν ευκφνθ των ηθμιϊν που 

πικανόν να προκφψουν από τυχόν ςφάλματα των ςχεδίων τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, εάν πριν τθν 

ζναρξθ των αντιςτοίχων ζργων δεν διατυπϊνει εγγράφωσ προσ τον Εργοδότθ τισ παρατθριςεισ του 

για τα ςφάλματα αυτά.  

Ο Κφριοσ του Ζργου,  διατθρεί το δικαίωμα τθσ αντικατάςταςθσ του προςωπικοφ τθσ Διευκφνουςασ 

Υπθρεςίασ ι τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ οποτεδιποτε και για οποιοδιποτε αιτία, χωρίσ εκ του λόγου 

τοφτου να κεωρείται ότι προςβάλλεται ζννομο ςυμφζρον του Αναδόχου ι να ςτοιχειοκετείται 

δικαίωμα ςτον Ανάδοχο να αξιϊςει αποηθμίωςθ ι παράταςθ προκεςμιϊν. 

ΑΚΟ 10ο : ΚΟΛΝΟΡΟΛΘΣΘ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ – ΕΚΡΟΣΩΡΘΣΘ  

Ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 143 του Ν. 4412/16.  

ΑΚΟ 11ο: ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΚΑΛ ΥΓΕΛΑΣ ΣΤΟ ΕΓΟΤΑΞΛΟ. 

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 τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου : ΡΔ 305/96 (αρ. 7-

9), Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10  (αρ. 42) (ο Ν. 3850/10 Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν 

υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων αρ. δεφτερο, καταργεί διατάξεισ που ρυκμίηονται από 

αυτόν όπωσ διατάξεισ των Ν.1568/85,ΡΔ 294/88, ΡΔ 17/96, κλπ). 

2.Στα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται :  

α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ.) 

και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα Ν.4412/16 (αρκ. 138 παρ.7). 

β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ και 

Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ : ΔΙΡΑΔ/οικ.177/2-3-01, 

ΔΕΕΡΡ/85/14-5-01 και ΔΙΡΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ 

ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ 

μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου : Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.8 και αρ.378). 

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 



   

   16 

εργαςία, να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ηθτιματα αςφάλειασ και 

υγείασ : ΡΔ 1073/81 (αρ. 111), ΡΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49).  

Για τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ.γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ γνϊςθ 

από αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν τθν 

αναγκαιότθτα και τον τρόπο εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν 

περιπτϊςεων όπου τμιμα ι όλο το ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ 

εταιρεία). 

* Η ζννοια του εργοταξίου ορίηεται ςτο άρκρο 2 παρ. 1 ςε ςυνδυαςμό με το παράρτθμα Ι του άρκρου 

12 του ΡΔ 305/96. 

3. Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ παρ. 2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα : 

3.1 Η εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ -Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ ( ΣΑΥ ) -Φάκελοσ Αςφάλειασ Υγείασ 

(ΦΑΥ)  

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 : ΡΔ 305/96 (αρ 

3 παρ. 12 και 13).  

Η γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΙΙ του άρκρου 12 του ΡΔ 305/96. 

β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελοφν τμιμα τθσ τεχνικισ 

μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και τθν ΥΑ 

ΔΕΕΡΡ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.8 και 

αρ.378).  

γ. Να εκπονιςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ και ςτθ ςυνζχεια να τα προςαρμόηει και να τα ςυμπλθρϊνει (τυχόν 

παραλιψεισ που κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία), ςφμφωνα με τθν 

μεκοδολογία που κα εφαρμόςει ςτθν εκτζλεςθ του ζργου ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι του 

δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ (μζκοδοσ καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, 

πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ, κλπ).  

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 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ 

ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4412/16 (αρ. 138 

παρ.8 και αρ.378).  

ε. Να τθριςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και 

ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΡΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν 

αρχϊν. 

ςτ. Συμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και ςτο Φάκελο Αςφάλειασ 

Υγείασ (ΦΑΥ). 

Το  ΣΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ και για 

τα άλλα εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του 

ζργου.  



   

   17 

Αντίςτοιχα ο ΦΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ μελλοντικά 

αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου. 

Α. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφζρεται ςτο ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και ςτισ ΥΑ 

ΔΙΡΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ οι οποίεσ 

ενςωματϊκθκαν ςτο Ν.4412/16 (αρ. 138 και αρ.378).  

Β. Η υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΣΑΥ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:   

α. Απαιτείται Συντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, επειδι ςτο Εργοτάξιο του εν λόγω Ζργου κα είναι 

παρόντα πολλά ςυνεργεία κα οριςτεί από τον Ανάδοχο Συντονιςτισ ςε κζμα Αςφάλειασ & Υγείασ 

ςτον οποίο κα ανατεκοφν τα κακικοντα που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 6 του ΡΔ 

305/96 και κα ζχει τα προςόντα που προβλζπονται και για τουσ Τεχνικοφσ Αςφάλειασ από το ΡΔ 

294/88.  

β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ : Ρ.Δ.305/96 (αρκ.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 249/Α/25-11-2011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ. Γραμματζα του Σ.ΕΡ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι κάκε 

Δθμόςιου Ζργου : ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4412/16 

αρ. (170 και 172). 

Κατά τθν Οριςτικι Ραραλαβι του Ζργου θ αρμοδία επιτροπι παραλαβισ ελζγχει και τθν φπαρξθ & 

πλθρότθτα του Φ.Α.Υ (το οποίο και παραδίνεται πλζον ςτον κφριο του Ζργου) προκειμζνου να 

παραλάβει το Ζργο, ςτοιχείο που αναγράφεται ςτο Ρρωτόκολλο Ραραλαβισ.  

4. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και το 

ςυνοδεφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 

(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

5. Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΥ περιλαμβάνονται ςτθν 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

3.2.Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ -τιρθςθ ςτοιχείων αςφάλειασ 

και υγείασ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 

α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50 

εργαηόμενουσ ςφμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο 50 και 

άνω εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 ζωσ 25). 

γ. Τα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα εκτόσ 

τθσ επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ ι να 

ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ.  
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Η 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 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των : τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ 

εργαςίασ, εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων : 

ι. Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφάλειασ και ιατρό εργαςίασ, των 

υφιςταμζνων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, ςυμπεριλαμβανομζνων 

εκείνων που αφοροφν ομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκενται ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν.3850/10 

(αρ.43 παρ. 1α και παρ.3-8). 

ιι. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν τισ 

υποδείξεισ τουσ ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 

παρ.1).  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν.  

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και κεωρείται από 

τθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ.  

Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ 

εργαςίασ (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και 

ςτθν Επιτροπι 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. 

ιιι. Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ και να το 

κζτει ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).  

Τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιων ατυχθμάτων, καταχωροφνται 

ςτο βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ.  

Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ 

αςτυνομικζσ αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο υπάγεται 

ο εργαηόμενοσ όλα τα εργατικά ατυχιματα εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ 

τραυματιςμοφ ι κανάτου, να τθρεί αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να χρθςιμεφςουν για 

εξακρίβωςθ των αιτίων του ατυχιματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).  

iv. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα 

εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

iiv. Ιατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).  

3.3. Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΗΜΑ), όταν 

απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν ζναρξθ των 

εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με τθν Υ.Α 

130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργαςίασ. 

Το ΗΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω Υ.Α, από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Τμιματα ι Γραφεία 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ του αναδόχου και τθσ 

Δ/νουςασ Υπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των τακτικϊν ελζγχων ι δοκιμϊν για 

ό,τι αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ ο 
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επικεωρθτισ εργαςίασ, κλπ : ΡΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) 

ΥΡΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΡΡ/208 /12-9-2003. 

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

Για τθν πιςτι εφαρμογι του ΣΑΥ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με το ΗΜΑ.  

Στα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Η.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 τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο. 

4.1.Ρροετοιμαςία εργοταξίου -Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα 

παρακάτω μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : 

α. Τθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με 

ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων : ΡΔ 105/95, ΡΔ 305//96 

(αρ.12 παραρτ. IVμζροσ 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 : ΡΔ 

1073/81 (αρ.75-79), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β, τμιμα II, παρ.2). 

γ. Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι αερίων 

κλπ) και τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ των 

εγκαταςτάςεων αυτϊν : ΡΔ 1073/81 (αρ.92 -95), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IVμζροσ Α, παρ.6). 

δ. Τθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ : κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ -

διάςωςθσ και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, πρόλθψθ -

αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν & επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ πυροςβεςτιρων,κλπ. : 

ΡΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IVμζροσ Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 

45).  

ε. Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ 

(φπαρξθ χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ) : ΡΔ 1073/81 

(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μζροσ Α, παρ.13, 14).  

ςτ. Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) ςτουσ εργαηόμενουσ 

όπωσ : προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ, 

γυαλιά, κλπ, εφόςον τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων ςχετικά με τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ 

τουσ προςτατεφει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ δϊςει ςαφείσ οδθγίεσ για τθ χριςθ του :Ρ.Δ. 

1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ ΚΥΑ 8881/94 

και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Ρ.Δ. 396/94, Ρ.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).  

4.2 Εργοταξιακι ςιμανςθ –ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ –εκφόρτωςθ – 

εναπόκεςθ υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κλπ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται (όπωσ αναφζρεται και ςε άλλα ςθμεία τθσ ΕΣΥ): 
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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 αρικ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΡΥΜΕΔΙ: «Οδθγίεσ Σιμανςθσ Εκτελοφμενων Ζργων» 

(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεφχοσ 7)  

-Τθ ΚΥΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΡΕΚΑ και τ.ΥΡΥΜΕΔΙ «Υποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν αςφαλι 

διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν που 

προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν »  

-Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ : Ν.2696/99 (αρ. 9 –11 και αρ.52 ) όπωσ 

τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 

β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ οδοφσ, 

κατάλθψθσ τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και θ τροπ. αυτοφ: Ν. 3542/07 

(αρ.43,44). 

γ. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να τθρεί τισ 

απαιτιςεισ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, των 

κινθτϊν προβολζων, των καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ εργοταξίου, κλπ : 

ΡΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΡΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IV μζροσ Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 

31,35). 

δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, 

αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων : ΡΔ 216/78, ΡΔ 1073/81 

(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΡΔ 305/96 *αρ. 8 (γ, ε, ςτ, η) και αρ.12 παραρτ. IVμζροσ Α 

παρ.11 και. μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.4+, Ν.2696/99 (αρ.32) και θ τροπ. αυτοφ : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν : 

α) κραδαςμοφσ : ΡΔ 176/05, β) κόρυβο : ΡΔ 85/91, ΡΔ 149/06, γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ 

και τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων : ΡΔ 397/94, δ) προςταςία από φυςικοφσ, 

χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΡΔ 82/10.  

4.3 Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ -αποδεικτικά ςτοιχεία  αυτϊν. 

Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΡΔ 304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων 

(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, κλπ ) : ΡΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 

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

155/04, ΡΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.7-9), ΚΥΑ 

15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΡΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).  

β. Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μζροσ Β’, τμιμα ΙΙ, παρ.7.4 και 

8.5) και το ΡΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία : 

ι. Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ  

ιι. Άδεια κυκλοφορίασ  

ιιι. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ. 

ιv. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 
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, τμιμα ΙΙ, 

παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΡΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 

Σθμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι. 

vi. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ -εγκατάςταςθ, 

καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα αποτελζςματα των 

ελζγχων ςφμφωνα με το ΡΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

vii. Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και 

αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. 

παρ.7 ). 

5. Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο 

εργοτάξιο, τα οποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του 

εκτελοφμενου ζργου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα 

απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του 

εκτελοφμενου ζργου.  

Τα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα : 

5.1 Κατεδαφίςεισ : 

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

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

αυτισ : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96,ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μζροσ Β 

τμιμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. 

αυτοφ ΡΔ 2/06,ΡΔ 212/06, ΥΑ 21017/84/09. 

5.2 Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ: 

Ν. 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-αςφάλεια και αντοχι 

κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ :ΥΑ Φ.28/18787/1032/00,Ν. 2168/93,ΡΔ 396/94 (αρ.9 

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

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96,ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ : ΡΔ 2/06,ΡΔ 305/96 

(αρ. 12, παραρτ. IVμζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 10 ). 

5.3 Λκριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ –ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, Εργαςίεσ ςε 

ςτζγεσ. 

ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΡΔ 155/04, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IVμζροσ Α παρ.1, 10 και μζροσ Β τμιμα ΙΙ 

παρ.4-6,14 ). 

5.4 Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ 

ΡΔ 95/78, ΡΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΡΔ 70/90 (αρ.15), ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 

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, κλπ.)  

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

305/96 (αρ.12 παραρτ. IVμζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 12).  

5.6 Ρροετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων. 
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(Σιραγγεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, αρδευτικζσ ςιραγγεσ, υπόγειοι ςτακμοί παραγωγισ ενζργειασ και 

εργαςίεσ που εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμζνα τμιματα των οικοδομικϊν ι άλλθσ φφςθσ ζργων 

και ςε ςτάκμθ χαμθλότερθ των 6.00 μ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ.) 

Ν.495/76, ΡΔ413/77, ΡΔ225/89, ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, 

ΡΔ396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΡΔ455/95 και θ τροπ. Αυτοφ: 

ΡΔ2/06, ΡΔ305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.10). 

5.7 Καταδυτικζσ εργαςίεσ ςε Λιμενικά ζργα(Υποκαλάςςιεσ εκςκαφζσ, διαμόρφωςθ πυκμζνα 

καλάςςθσ, καταςκευι προβλιτασ κλπ με χριςθ πλωτϊν ναυπθγθμάτων και καταδυτικοφ 

ςυνεργείου.) 

ΡΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ  

3131.1/20/95/95, ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IVμζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

6. Ακολουκεί κατάλογοσ με τα νομοκετιματα και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνουν τα 

απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο. 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΚΕΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΚΑΝΟΝΛΣΤΛΚΩΝ ΔΛΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΚΑΛ ΥΓΕΛΑΣ ΣΤΟ ΕΓΟΤΑΞΛΟ» 

A. ΝΟΜΟΛ 

Ν. 495/76 

Ν. 1396/83 

Ν. 1430/84 

Ν. 2168/ 93 

Ν. 2696/99 

Ν. 3542/07 

Ν. 3850/10 

Ν. 4030/12 

Ν.4412/16 

Β. ΡΟΕΔΛΚΑ 

Ρ. Δ. 413/77 

Ρ. Δ. 95/78 

Ρ. Δ. 216/78 

Ρ. Δ. 778/80 

Ρ. Δ. 1073/81 

Ρ. Δ. 225/89 

Ρ. Δ. 31/90 

Ρ. Δ. 70/90 

Ρ. Δ. 85/91 

Ρ. Δ. 305/96 

Ρ. Δ. 89/99 

Ρ. Δ. 304/00 

Ρ. Δ. 155/04 

Ρ. Δ. 176/05 

Ρ. Δ. 149/06 

Ρ. Δ. 2/06 

Ρ. Δ. 212/06 

Ρ. Δ. 82/10 

Ρ. Δ. 57/10 

Γ. ΥΡΟΥΓΛΚΕΣ 

ΥΑ 130646/84 

ΚΥΑ 3329/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

KYA 16440/F.10.4/445/93 

ΦEK 220/A/94 

ΦEK 220/A/94 

ΦEK 221/A/94 

ΦEK 67/A/95 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 

ΚΥΑ αρ.6952/11 

ΥΑ 3046/304/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 

ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ/85/01 

ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/177/01 

ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/02 

ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 

ΥΑ 21017/84/09 

Ρυροςβεςτικι διάταξθ 7, 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΑΡΟΦΑΣΕΛΣ 

ΦΕΚ 450/Β/94 

ΦΕΚ 451/Β/93 

ΦΕΚ 301/Β/94 

ΦΕΚ 73/Β/94 

ΦΕΚ 978/Β/95 
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Ρ. Δ. 499/91 

ΦEK 337/A/76 

ΦEK 126/A/83 

ΦEK 49/A/84 

ΦEK 147/A/93 

ΦEK 57/A/99 

ΦEK 50/A/07 

ΦEK 116/A/08 

ΦEK 84/A/10 

ΦEK 249/A/12 

ΔΛΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΦEK 128/A/77 

ΦEK 20/A/78 

ΦEK 47/A/78 

ΦEK 193/A/80 

ΦEK 260/A/81 

ΦEK 106/A/89 

ΦEK 31/A/90 

ΦEK 31/A/90 

ΦEK 38/A/91 

ΦEK 180/A/91 

Ρ. Δ. 395/94 

Ρ. Δ. 396/94 

Ρ. Δ. 397/94 

Ρ. Δ. 105/95 

Ρ. Δ. 455/95 

ΦEK 268/A/95 

ΦEK 212/A/96 FEK 94/A/99 

ΦEK 241/A/00 

ΦEK 121/A/04 

ΦEK 227/A/05 

ΦEK 159/A/06 

ΦEK 268/A/06 

ΦEK 212/A/06 

ΦEK 145/A/10 

ΦEK 97/A/10 

ΑΡΟΦΑΣΕΛΣ 

ΦEK 154/B/84 

ΦEK 132/B/89 

ΦEK 138/B/91 

ΦEK 187/B/93 

ΦEK 765/B/93 

ΑΔΑ: Β4301-8ΞΩ 

Γ.ΥΡΟΥΓΛΚΕΣ 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 

ΦΕΚ 677/Β/95 

ΦΕΚ 1035/Β/96 

ΦΕΚ 113/Β/97 

ΦΕΚ 987/Β/99 

ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΦΕΚ 708/Β/03 

ΦΕΚ 420/Β/11 

ΦΕΚ 59/Δ/89 

ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΦΕΚ 686/Β/01 

ΦΕΚ 266/Β/01 

ΦΕΚ 16/Β/03 

ΦΕΚ 905/Β/11 

ΦΕΚ 1287/Β/09 

ΦΕΚ 155/Β/96 

Δ. ΕΓΚΥΚΛΛΟΛ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΡ.Ε 

Α.ΡΩΤ.ΔΕΕΡ Ρ/208/12-9-03 

Α.ΡΩΤ.ΔΙΡΑΔ/ οικ/215/31-3- 

08 

Α.Ρ. 10201/12 

 

Επί πλζον διευκρινίηεται ότι πριν από τθν ζναρξθ λειτουργίασ του Εργοταξίου ο Ανάδοχοσ μεριμνά για 

τθν επικαιροποίθςθ του Σχεδίου Αςφάλειασ & Υγείασ (Σ.Α.Υ) και για τθν κατάρτιςθ Φακζλλου 

Αςφάλειασ & Υγείασ (Φ.Α.Υ) όπωσ επιτάςςει θ παράγραφοσ 3 του άρκρου 3 του ΡΔ/τοσ 305/96.  

Ρρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του εργαςιακοφ κινδφνου κατά τθν καταςκευι Δθμοςίων Ζργων (Σ.Α.Υ. 

και Φ.Α.Υ.).  

1. Κανονιςτικζσ απαιτιςεισ.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί το ζργο με τρόπο αςφαλι και ςφμφωνα με τουσ νόμουσ, 

διατάγματα, αςτυνομικζσ διατάξεισ και οδθγίεσ του ΚτΕ, όπωσ εκφράηονται μζςω τθσ υπθρεςίασ 

αναφορικά με τθν αςφάλεια και υγεία των εργαηομζνων.  

2. Σφςτθμα Οργάνωςθσ και Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Υγείασ Εργαςίασ (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.). Ο ανάδοχοσ κα 

πρζπει να εφαρμόςει το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. ςτο ζργο ϊςτε να περιοριςτεί ο εργαςιακόσ κίνδυνοσ ςτο 

ελάχιςτο.  
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Ωσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. ορίηονται οι εξισ:  

2.1 Διλωςθ πολιτικισ αςφάλειασ εργαςίασ του αναδόχου.  

2.2 Οριςμόσ τεχνικοφ αςφάλειασ, ςυντονιςτι αςφάλειασ και ιατροφ Εργαςίασ.  

Ειδικότερα και λόγω τθσ ςπουδαιότθτασ των κεςμϊν αυτϊν, τα προςόντα και κακικοντα των ατόμων 

τα οποία κα παρζχουν τισ υπθρεςίεσ του τεχνικοφ αςφαλείασ, ςυντονιςτι κεμάτων αςφαλείασ και 

υγείασ, κακϊσ και του γιατροφ Εργαςίασ κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ 

νομοκεςίασ (Ν. 1568/85, ΡΔ 17/96, ΡΔ 305/96, ΡΔ 294/88). Η ανάκεςθ των κακθκόντων του τεχνικοφ 

αςφάλειασ και ςυντονιςτι αςφάλειασ και υγείασ τθσ Εργαςίασ κακϊσ και του γιατροφ Εργαςίασ 

γίνεται εγγράφωσ και κοινοποιείται ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία και ςτο Αρμόδιο Κ.Ε.Ρ.Ε.Κ. του 

Σ.ΕΡ.Ε.  

Για τθν κάλυψθ αναγκϊν του ςε υπθρεςίεσ τεχνικοφ αςφάλειασ, ςυντονιςτι αςφάλειασ και γιατροφ 

Εργαςίασ, μετριςεισ, αναπροςαρμογι ι και εκπόνθςθ του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. περιλαμβανομζνθσ τθσ 

εκτίμθςθσ του εργαςιακοφ κινδφνου, εκπαίδευςθ προςωπικοφ, κλπ. Ο ανάδοχοσ μπορεί να 

ςυμβάλλεται με εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ ι και με ειδικά αδειοδοτθμζνθ (ΡΔ 95/99, ΡΔ 17/96) από το 

Υπουργείο Εργαςίασ Εξωτερικι Υπθρεςία Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ του Επαγγελματικοφ Κινδφνου 

(ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ.).  

2.3 Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων προςωπικοφ αναδόχου για κζματα Α.Υ.Ε..  

2.4 Οργάνωςθ υπθρεςιϊν Α.Υ.Ε. υπεργολάβων.  

2.5 Εκπόνθςθ διαδικαςιϊν αςφάλειασ.  

Κατ ελάχιςτον απαιτοφνται διαδικαςίεσ για αναφορά ατυχιματοσ,  διερεφνθςθ των ατυχθμάτων και 

τιρθςθ αρχείων βάςει τθσ νομοκεςίασ, αντιμετϊπιςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ,  

χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ, εκπαίδευςθ προςωπικοφ, ιατρικζσ εξετάςεισ εργαηομζνων.  

2.6 Κατάρτιςθ ειδικϊν μελετϊν π.χ. για βοθκθτικζσ καταςκευζσ όπου τζτοια μελζτθ προβλζπεται από 

τθν νομοκεςία ι προτείνεται από το Σ.Α.Υ. τθσ μελζτθσ ι τθσ καταςκευισ. 

2.7Διαδικαςίεσ Επικεωριςεων.  

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προγραμματίηει τθν τακτικι επικεϊρθςθ των χϊρων, του εξοπλιςμοφ, των 

μεκόδων και των πρακτικϊν εργαςίασ ςε εβδομαδιαία βάςθ, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτθ νομοκεςία 

ι το απαιτοφν οι ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ζγκαιρθ λιψθ μζτρων για 

τθν επανόρκωςθ των επικίνδυνων καταςτάςεων που επιςθμαίνονται. Οι επικεωριςεισ πρζπει να 

τεκμθριϊνονται γραπτά.  

Άλλεσ προβλζψεισ  

Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ τθσ ζναρξθσ των εργαςιϊν ςτο Ζργο προσ το αρμόδιο Κ.Ε.Ρ.Ε.Κ. του 

Σ.ΕΡ.Ε.  

Κατάρτιςθ προγράμματοσ και υλοποίθςθ εκπαίδευςθσ των εργαηομζνων ςε κζματα Α.Υ.Ε..  

Οδθγίεσ αςφαλοφσ εργαςίασ προσ εφαρμογι από όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ςτο εργοτάξιο.  

Ρρόβλεψθ για ςφγκλθςθ μθνιαίων ςυςκζψεων για κζματα Α.Υ.Ε. με τον ςυντονιςτι Α.Υ.Ε. και τουσ 

υπεργολάβουσ, παρουςία του τεχνικοφ αςφάλειασ και του ιατροφ Εργαςίασ.  

Υποχρζωςθ αναδόχου για ανακεϊρθςθ Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.  



   

   25 

Ο ςυντονιςτισ αςφάλειασ και υγείασ του ζργου υποχρεοφται να κάνει τθν ανακεϊρθςθ του Σχεδίου 

και του Φακζλου Αςφάλειασ και Υγείασ τθσ Μελζτθσ, να παρακολουκεί τισ εργαςίεσ όςον αφορά 

κζματα Α.Υ.Ε. και να ςυντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ.  

Το Σ.Α.Υ. αναπροςαρμόηεται ςε ςυνάρτθςθ με τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν, ςτο δε (Φ.Α.Υ.) 

εμπεριζχονται οι ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ που ζχουν επζλκει. Συνεπϊσ ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και 

Υγείασ ςυμπλθρϊνεται ςταδιακά και παραδίδεται με τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου ςτον ΚτΕ 

ενθμερωμζνοσ ϊςτε να περιζχει τα πραγματικά ςτοιχεία του ζργου, ζτςι όπωσ αυτό καταςκευάςκθκε.  

Το  Σ.Α.Υ.  πρζπει να περιζχει τα εξισ:  

 Γενικά  

 Είδοσ ζργου και χριςθ αυτοφ  

 Σφντομθ περιγραφι του ζργου  

 Ακριβισ διεφκυνςθ του ζργου  

 Στοιχεία κυρίου του ζργου  

 Στοιχεία του υπόχρεου για εκπόνθςθ του Σ.Α.Υ.  

 Ρλθροφορίεσ για τα υπάρχοντα δίκτυα υπθρεςιϊν κοινισ ωφελείασ.  

 Στοιχεία για τθν προςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο και τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςτισ κζςεισ εργαςίασ.  

 φκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων εντόσ και πζριξ του εργοταξίου.  

 Κακοριςμό των χϊρων αποκικευςθσ υλικϊν και τρόπου αποκομιδισ αχριςτων.  

 Συνκικεσ αποκομιδισ επικινδφνων υλικϊν.  

 Διευκζτθςθ χϊρων υγιεινισ, εςτίαςθσ και Αϋ βοθκειϊν.  

 Μελζτεσ καταςκευισ ικριωμάτων που δεν περιγράφονται ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ π.χ. 

ειδικοί τφποι ικριωμάτων, αντιςτθρίξεισ μεγάλων ορυγμάτων, ι επιχωμάτων κλπ. Και 

διατάξεισ για πρόςδεςθ κατά τθν εργαςία ςε φψοσ.  

 Καταγραφι ςε πίνακα των φάςεων και αποφάςεων εργαςιϊν του ζργου, ςφμφωνα με το 

εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ του ζργου.  

 Tθν καταγραφι ςε πίνακα των κινδφνων, των πθγϊν κινδφνων και τθσ εκτίμθςθσ 

επικινδυνότθτασ κάκε φάςθσ και υπόφαςθσ του ζργου με κλιμάκωςθ τθσ εκτίμθςθσ 

επικινδυνότθτασ π.χ.  

            Χ= Χαμθλι εκτίμθςθ κινδφνου  

            Μ= Μζτρια εκτίμθςθ κινδφνου  

              Υ= Υψθλι εκτίμθςθ κινδφνου  

 Σε περίπτωςθ ταυτόχρονθσ εκτζλεςθσ φάςεων εργαςιϊν κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι 

επιπλζον απορρζοντεσ κίνδυνοι.  

 Εναλλακτικζσ μζκοδοι εργαςίασ για κινδφνουσ που δεν μποροφν να αποφευχκοφν.  

 Για τον εναπομζνοντα εργαςιακό κίνδυνο κα πρζπει να αναφζρονται ςυγκεκριμζνα μζτρα για 

τθν πρόλθψι του, κακϊσ και ειδικά μζτρα για εργαςίεσ που ενζχουν ειδικοφσ κινδφνουσ 

(Ραράρτθμα ΙΙ του άρκρου 12 του ΡΔ 305/96). 

Ο  Φ.Α.Υ.  πρζπει να περιζχει τα εξισ:  
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 Γενικά :  

 Είδοσ ζργου και χριςθ αυτοφ  

 Ακριβι διεφκυνςθ του ζργου  

 Αρικμό αδείασ  

 Στοιχεία του κυρίου του ζργου  

 Στοιχεία του ςυντονιςτι αςφάλειασ και υγείασ που κα ςυντάξει τον ΦΑΥ.  

 Στοιχεία από το μθτρϊο του ζργου :  

 Τεχνικι περιγραφι του ζργου  

 Ραραδοχζσ μελζτθσ  

 Τα ςχζδια «ωσ καταςκευάςκθ»  

 Οδθγίεσ και χριςιμα ςτοιχεία ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ, τα οποία κα πρζπει να 

λαμβάνονται υπόψθ κατά τισ ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ κακ όλθ τθν διάρκεια τθσ 

ηωισ του ζργου, π.χ. Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, μετατροπισ, κακαριςμοφ κλπ.  

 Ενδεικτικά οι οδθγίεσ και τα ςτοιχεία αυτά αναφζρονται ςτον αςφαλι τρόπο εκτζλεςθσ των 

διαφόρων εργαςιϊν, ςτθν αποφυγι κινδφνων από τα διάφορα δίκτυα (φδρευςθσ, 

θλεκτροδότθςθσ, αερίων, ατμοφ, κλπ.) ςτθν πυραςφάλεια κλπ.  

  Εγχειρίδιο Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ του ζργου.  

            Το ανωτζρω περιλαμβάνει:  

α. Τον Κανονιςμό λειτουργίασ του ζργου π.χ. όλα τα ςτοιχεία που κα αφοροφν τθ χριςθ του ζργου 

από τουσ χριςτεσ, βαςικά ενθμερωτικά φυλλάδια κατάλλθλα και επαρκι, που κα διανεμθκοφν ςτουσ 

χριςτεσ ϊςτε κάκε χριςτθσ να γνωρίηει πωσ κα χρθςιμοποιιςει το ζργο και τι κα κάνει ςε περίπτωςθ 

εκτάκτων γεγονότων.  

β.Οδθγίεσ λειτουργίασ για το προςωπικό λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ του ζργου π.χ. οδθγίεσ 

χριςθσ του ακίνθτου και κινθτοφ εξοπλιςμοφ που ανικει ςτθν ςυγκεκριμζνθ εργολαβία ςε ςυνκικεσ 

κανονικισ λειτουργίασ και ςε ςυνκικεσ ζκτακτου περιςτατικοφ κλπ.  

γ.Οδθγίεσ ςυντιρθςθσ του ζργου. Ρεριλαμβάνονται ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ για τθν περιοδικι 

ςυντιρθςθ του ζργου. 

 Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τθροφνται ςτο εργοτάξιο με ευκφνθ του 

αναδόχου και είναι ςτθν διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. 

Η Διευκφνουςα Υπθρεςία υποχρεοφται να παρακολουκεί τθν φπαρξθ και εφαρμογι των Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.  

Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ ςυνοδεφει το ζργο κακ όλθ τθν 

διάρκεια τθσ ηωισ του και φυλάςςεται με ευκφνθ του ΚτΕ.  

Δαπάνθ ςφνταξθσ Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.  

Πλεσ οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα παραπάνω, αφοροφν ςτθν οργάνωςθ του εργοταξίου και 

απαιτοφνται από τον νόμο, βαρφνουν τον Ανάδοχο και κα πρζπει να ζχουν ςυνυπολογιςτεί από 

αυτόν κατά τθν διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του.  

ΑΚΟ 12ο : ΘΜΕΟΛΟΓΛΟ ΕΓΟΥ  

Με μζριμνα του Ανάδοχου τθρείται και ςυμπλθρϊνεται θμερολόγιο ςφμφωνα με το άρκρο 146 του Ν. 

4412/2016. 
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ΑΚΟ 13ο : ΡΟΚΕΣΜΛΕΣ - ΡΟΛΝΛΚΕΣ ΘΤΕΣ  

Η ολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι (6) ζξι μινεσ, όπωσ ορίηεται και ςτθ διακιρυξθ και το 

χρονικό διάςτθμα αυτό ξεκινά από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 Επί πλζον προβλζπονται :  

Εντόσ τθσ προκεςμίασ δζκα πζντε θμερϊν από τθν Σφμβαςθ, πρζπει να ολοκλθρωκοφν :  

α) θ εγκατάςταςθ και θ πλιρθσ εργοταξιακι ανάπτυξθ ςφμφωνα με τα Συμβατικά τεφχθ, το 

Χρονοδιάγραμμα του Ζργου, 

β) οι απαιτοφμενεσ μελζτεσ ςυνκζςεωσ (για αδρανι, ςκυροδζματα, άςφαλτο),  

Ραράταςθ τθσ προκεςμίασ εγκρίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 147 του Ν.4412/16. 

 Η παράταςθ χορθγείται:  

Είτε “με ανακεϊρθςθ”, όταν θ κακυςτζρθςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν του Ζργου ι του αντίςτοιχου 

τμιματοσ δεν οφείλεται ςε αποκλειςτικι υπαιτιότθτα του Αναδόχου ι προκφπτει από αφξθςθ του 

αρχικοφ Συμβατικοφ αντικειμζνου, μετά από Ανακεφαλαιωτικό Ρινάκα Εργαςιϊν και 

ςυμπλθρωματικι Σφμβαςθ.  

Είτε “χωρίσ ανακεϊρθςθ” (για το ςφνολο ι μζροσ των υπολειπομζνων εργαςιϊν), όταν θ παράταςθ 

κρίνεται ςκόπιμθ για το ςυμφζρον του Ζργου, ζςτω και αν θ κακυςτζρθςθ του ςυνόλου ι μζρουσ των 

υπολειπόμενων εργαςιϊν οφείλεται ςε αποκλειςτικι υπαιτιότθτα του Αναδόχου.  

Αν θ παράταςθ εγκρίνεται “χωρίσ ανακεϊρθςθ” για το ςφνολο των υπολειπόμενων εργαςιϊν του 

Ζργου  επιβάλλονται οι ςχετικζσ ποινικζσ ριτρεσ άςχετα προσ τθν ζγκριςθ ι μθ τθσ παράταςθσ αυτισ. 

 Η ζγκριςθ παρατάςεων προκεςμιϊν γίνεται από τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι, φςτερα από αίτθςθ του 

Αναδόχου. Ραράταςθ προκεςμίασ μπορεί να εγκρικεί και χωρίσ ζγκριςθ του Αναδόχου αν θ 

εγκρινόμενθ παράταςθ δεν υπερβαίνει τθν οριακι προκεςμία .  

Η αίτθςθ, αν υπάρχει, κατατίκεται ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία, που διατυπϊνει πάντοτε τθ γνϊμθ 

τθσ προσ τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι.  

Πταν πρόκειται για “παράταςθ χωρίσ ανακεϊρθςθ” ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, ςε 

αντιπαράςταςθ με τον Ανάδοχο, καταρτίηει Ρινάκα Διαχωριςμοφ των εργαςιϊν ςε εκείνεσ που 

μποροφςαν να εκτελεςτοφν ςε προθγοφμενθ ανακεωρθτικι περίοδο και ςτισ λοιπζσ εργαςίεσ. Επί 

πλζον οι πρϊτεσ διαχωρίηονται και κατά ανακεωρθτικι περίοδο μζςα ςτθν οποία μποροφςε και 

ζπρεπε να εκτελεςτοφν. Ο πινάκασ αποτελεί πράξθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και ο Ανάδοχοσ 

δικαιοφται να υποβάλλει ζνςταςθ κατά του πινάκα διαχωριςμοφ μόνο αν τον ζχει υπογράψει με 

επιφφλαξθ. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του Αναδόχου να ςυμπράξει ςτθν κατάρτιςθ ι να υπογράψει τον 

πίνακα εφαρμόηεται ανάλογα θ διάταξθ του άρκρου 161 του Ν.4412/16.  

Η ποινικι ριτρα που επιβάλλεται ςτον Ανάδοχο για κάκε μζρα υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ 

ορίηεται ςε 15% τθσ μζςθσ θμερθςίασ αξίασ του Ζργου και επιβάλλεται για αρικμό θμερϊν ίςο με το 

20% τθσ προβλεπόμενθσ από τθν Σφμβαςθ ςυνολικισ προκεςμίασ. Για τισ επόμενεσ μζρεσ, μζχρι 

ακόμθ 15% τθσ αρχικισ ςυνολικισ Συμβατικισ προκεςμίασ, θ ποινικι ριτρα για κάκε μζρα ορίηεται 

ςτο 20% τθσ μζςθσ θμεριςιασ άξιασ του Ζργου. Για τθν εφαρμογι των ποινικϊν ρθτρϊν θ μζςθ 

θμεριςια αξία του Ζργου προκφπτει αφοφ διαιρεκεί το ςυνολικό χρθματικό ποςόν τθσ Σφμβαςθσ, 

μαηί με το ποςόν των τυχόν ςυμπλθρωματικϊν Συμβάςεων (χωρίσ ΦΡΑ) με τον αρικμό των θμερϊν 

τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ. Οι χρόνοι υπολογίηονται ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ και τα ποςά και οι 

προκεςμίεσ όπωσ προβλζπονται ςτθν αρχικι Σφμβαςθ, χωρίσ παρατάςεισ ι ανακεϊρθςθ.  
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Οι ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για τθν υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ δεν επιτρζπεται να 

υπερβοφν ςυνολικά το 6% του ςυμβατικοφ ποςοφ χωρίσ ΦΡΑ.  

Οι ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται με αιτιολογθμζνθ Απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και 

παρακρατοφνται από τον επόμενο λογαριαςμό του Ζργου. Με απόφαςθ επίςθσ τθσ Διευκφνουςασ 

Υπθρεςίασ ανακαλοφνται υποχρεωτικά οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των “ενδεικτικϊν 

τμθματικϊν προκεςμιϊν” εφόςον το ζργο περατωκεί μζςα ςτθν ςυνολικι προκεςμία και τισ 

εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ τθσ. Αντικζτωσ οι επιβλθκείςεσ ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των 

αποκλειςτικϊν τμθματικϊν προκεςμιϊν δεν ανακαλοφνται.  

ΑΚΟ 14ο : ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ - ΡΛΜ  

Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον ανάδοχο. 

Δεν προβλζπεται θ πλθρωμι πρίμ ςτθν παροφςα εργολαβία.  

ΑΚΟ 15ο : ΕΡΛΜΕΤΘΣΕΛΣ 

 Οι επιμετριςεισ κα γίνονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 151 του Ν. 4412/2016.  

ΑΚΟ 16ο : ΛΟΓΑΛΑΣΜΟΛ – ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΕΛΣ  

Οι λογαριαςμοί κα ςυντάςςονται από τον Ανάδοχο και κα υποβάλλονται, ςε γραπτι μορφι. Ιςχφουν 

τα αναφερόμενα ςτο άρκρο αρκρο 152 του Ν.4412/2016.   

ΑΚΟ 17ο : ΑΡΟΛΟΓΛΣΤΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ  

Ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 154 του Ν. 4412/16.  

ΑΚΟ 18ο : ΑΝΑΚΕΩΘΣΘ ΤΛΜΩΝ  

Ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 153 του Ν. 4412/16. Ο Ρίνακασ Ανακεϊρθςθσ κα υποβάλλεται 

και ςε ψθφιακι μορφι.  

ΑΚΟ 19ο : ΑΥΞΟΜΕΛΩΣΘ ΕΓΑΣΛΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ-ΕΡΕΛΓΟΥΣΕΣ KAI AΡΟΒΛΕΡΤΕΣ ΡΟΣΚΕΤΕΣ 

ΕΓΑΣΛΕΣ 

Ο Φορζασ καταςκευισ του Ζργου ζχει το δικαίωμα κατά τθν διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ να ανακζτει τθν 

εκτζλεςθ ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 156 του Ν.4412/16.  

Αν υπάρχει ανάγκθ να εκτελεςκοφν επείγουςεσ και απρόβλεπτεσ πρόςκετεσ εργαςίεσ, ιςχφει το 

άρκρο 155 (υπό τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 132) του Ν. 4412/16 και μπορεί να 

εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι θ εκτζλεςι τουσ πριν από τθν ςφνταξθ Ανακεφαλαιωτικοφ Ρίνακα 

Εργαςιϊν (Α.Ρ.Ε) και μζχρι του ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτο 15% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ. 

Στο ανωτζρω ποςοςτό περιλαμβάνεται ςωρευτικά και θ αξία των απολογιςτικϊν εργαςιϊν τθσ 

παραγράφου 10 του άρκρου 154. Για τθν ζγκριςθ αυτι θ Διευκφνουςα Υπθρεςία ςυντάςςει τεχνικι 

περιγραφι των εργαςιϊν, με αιτιολόγθςθ του επείγοντοσ και εκτίμθςθ τθσ δαπάνθσ, με βάςθ τισ 

ςυμβατικζσ τιμζσ μονάδασ ι ενδεικτικζσ τιμζσ για νζεσ εργαςίεσ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

εκτελζςει τισ εργαςίεσ αυτζσ, που επιτρζπεται να περιλαμβάνονται ςτισ ςχετικζσ πιςτοποιιςεισ και 

πριν από τθν ζγκριςθ Ανακεφαλαιωτικοφ Ρίνακα Εργαςιϊν και που ενςωματϊνονται ςτον επόμενο 

Ανακεφαλαιωτικό Ρίνακα Εργαςιϊν. Οι εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχει εγκεκριμζνθ νζα τιμι 

περιλαμβάνονται ςτουσ ςχετικοφσ λογαριαςμοφσ με τισ ενδεικτικζσ τιμζσ μειωμζνεσ κατά είκοςι τοισ 

εκατό (20%). 

ΑΚΟ 20ο : ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΓΑ – ΑΝΑΓΝΩΛΣΘ ΑΡΟΗΘΜΛΩΣΕΩΝ  

Ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 157 του Ν. 4412/16.  
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ΑΚΟ 21ο : ΑΚΑΤΑΛΛΘΛΟΤΘΤΑ ΥΛΛΚΩΝ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΡΑΑΛΕΛΨΘ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 

Ζχουν εφαρμογι τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 159 του Ν. 4412/16.  

ΑΚΟ 22ο : ΕΚΡΤΩΣΘ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Ζχουν εφαρμογι τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 160 του Ν. 4412/16.  

ΑΚΟ 23ο : ΔΛΑΚΟΡΘ ΕΓΑΣΛΩΝ – ΔΛΑΛΥΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Ζχουν εφαρμογι τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 161 του Ν. 4412/16.  

ΑΚΟ 24ο : ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ – ΡΤΩΧΕΥΣΘ– ΚΑΝΑΤΟΣ  

Ζχουν εφαρμογι τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 164 και 167 του Ν. 4412/16.  

ΑΚΟ 25ο :ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΛΚΘ ΚΟΛΝΟΡΑΞΛΑ  

'Exουν εφαρμογι τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 140 του Ν.4412/16. 

ΑΚΟ 26ο : ΜΘΤΩΟ ΕΓΟΥ (ΟΡΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΚΕ – as built)  

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί ςχολαςτικά λεφκωμα φωτογραφιϊν των διάφορων 

καταςκευαςτικϊν ςταδίων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αφανείσ εργαςίεσ με θμερομθνίεσ και 

ερμθνευτικζσ λεηάντεσ ανά φωτογραφία.  

Επίςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί πλιρεσ μθτρϊο με τα τελικά καταςκευαςτικά ςχεδία 

(ανεξάρτθτα αν αυτά είναι ίδια με εκείνα τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ ι τροποποιθμζνα ςε οποιοδιποτε 

βακμό).  

Τόςο το λεφκωμα των φωτογραφιϊν όςο και το μθτρϊο των “as built” ςχεδίων (ςε ζγγραφθ και ςε 

ψθφιακι μορφι) αποτελοφν το ΤΕΛΙΚΟ ΜΗΤΩΟ ΕΓΟΥ (as built) και παραδίνεται ςτον Επιβλζποντα 

του Ζργου ο οποίοσ το εντάςςει ςτον Φάκελο του Ζργου που διατθρεί θ Διευκφνουςα Υπθρεςία . 

Το Μθτρϊο του ζργου κα υποβάλλεται μαηί με τθν τελικι επιμζτρθςθ και ςτθν πλιρθ μορφι του κα 

περιλαμβάνει απαραιτιτωσ όςα ορίηονται ςτθν υπϋαρ. ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ 466 Απόφαςθ του 

Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν ΦΕΚ Βϋ 1956/07.06.2017, άρκρο 1 – Ρεριεχόμενα του 

«Μθτρϊου Ζργου», άρκρο 2 – Ψθφιακι μορφι παραδοτζων και άρκρο 3 - Ρεριγραφι και 

κωδικοποίθςθ ψθφιακϊν ςχεδιαςτικϊν αρχείων.  

Το “Μθτρϊο Ζργου - as built” αποτελεί υποχρεωτικό ςτοιχείο για τθν προςωρινι και οριςτικι 

παραλαβι και θ φπαρξθ του μνθμονεφεται ςτα ςχετικά Ρρωτόκολλα.  

ΑΚΟ 27ο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΛΚΑ ΣΧΕΔΛΑ – ΛΘΨΘ ΦΩΤΟΓΑΦΛΩΝ  

28.1. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, με τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και πριν από τθν 

προςωρινι παραλαβι, να ςυντάξει με δαπάνεσ του και να παραδϊςει ςε δφο (2) αντίγραφα ςτθν 

Υπθρεςία :  

28.1.1.Τοπογραφικό διάγραμμα ςε κλίμακα 1:500 τθσ τελικισ διάταξθσ του ζργου με υψομετρικζσ και 

οριηοντιογραφικζσ ενδείξεισ.  

28.1.2. Ακριβι διαγράμματα ςε κλίμακα 1:50, των εργαςιϊν (Η/Μ, οικοδομικά, υδραυλικά κτλ), ςτα 

οποία κα αναγράφονται τα πραγματικά ςτοιχεία των επί μζρουσ τμθμάτων, όπωσ βάκθ, διαςτάςεισ, 

κζςεισ, διατομζσ κ.λ.π. πλιρωσ ανταποκρινόμενα με τα πραγματικϊσ εκτελεςκζντα ζργα.  

28.2. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να πάρει και να εκτυπϊςει με δαπάνεσ του ζγχρωμεσ και 

αςπρόμαυρεσ φωτογραφίεσ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κατά τισ πιο ενδιαφζρουςεσ φάςεισ 

εκτζλεςθσ του ζργου και μετά το πζρασ των εργαςιϊν, ςτισ οποίεσ τελευταίεσ κα φαίνονται οι 

τελευταίεσ όψεισ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. 
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ΑΚΟ 28ο: ΕΓΑΣΛΕΣ ΡΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΛ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΘΕΣΛΑ Ι ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ – ΦΚΟΕΣ 

ΑΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΚΑΛ ΑΡΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  

29.1. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν, που δε 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςι του, από άλλουσ εργολιπτεσ που ζχει εγκαταςτιςει ο κφριοσ του 

ζργου, να διευκολφνει τθν εκτζλεςι τουσ, με τα μζςα που χρθςιμοποιεί (ικριϊματα, κ.λ.π.) και να 

ρυκμίςει τθν εκτζλεςθ των εκτελουμζνων από αυτόν εργαςιϊν, οφτωσ ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται θ 

εκτζλεςθ εργαςιϊν από τον κφριο του ζργου ι από άλλουσ εργολιπτεσ.  

29.2. Οποιαδιποτε φκορά ι ηθμία που προκλθκεί από υπαιτιότθτα του αναδόχου, ςε οποιαδιποτε 

καταςκευι, βαρφνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωμζνοσ να τθν αποκαταςτιςει και να επαναφζρει 

τισ καταςκευζσ που υπζςτθςαν τθ ηθμιά ι τθ φκορά ςτθν προτζρα τουσ κατάςταςθ. 

ΑΚΟ 29ο : ΒΕΒΑΛΩΣΘ ΡΕΑΤΩΣΘΣ ΕΓΑΣΛΩΝ  

Πταν λιξει θ προκεςμία περάτωςθσ (άρκρο 168 του Ν.4412/16) του ςυνόλου του Ζργου, ο Επιβλζπων 

αναφζρει ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία αν τα ζργα ζχουν περαιωκεί και ζχουν υποςτεί ικανοποιθτικά 

τισ δοκιμαςίεσ που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ ι αν τα Ζργα δεν ζχουν περατωκεί οπότε αναφζρει 

ςυγκεκριμζνα τισ εργαςίεσ που απομζνουν για εκτζλεςθ. Αν οι εργαςίεσ περατωκοφν τότε ο 

Ρροϊςτάμενοσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ εκδίδει βεβαίωςθ για τον χρόνο περάτωςθσ των 

εργαςιϊν (βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν).  

Η βεβαίωςθ αυτι δεν αναπλθρϊνει τθν παραλαβι των ζργων, θ οποία διενεργείται ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ των όρκωνα 30 και 32 τθσ παροφςασ Συγγραφισ. Τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ μπορεί να 

ηθτιςει ο Ανάδοχοσ και πριν από τθν λιξθ των προκεςμιϊν, αν ζχει περατϊςει το Ζργο.  

Αν ςτισ εργαςίεσ που ζχουν περατωκεί διαπιςτωκοφν επουςιϊδεισ μόνο παραλείψεισ που δεν 

επθρεάηουν τθν λειτουργικότθτα και αςφάλεια του Ζργου, ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Διευκφνουςασ 

Υπθρεςίασ γνωςτοποιεί με διαταγι του προσ τον Ανάδοχο τισ ελλείψεισ που ζχουν επιςθμανκεί και 

τάςςει εφλογθ προκεςμία για τθν αποκατάςταςθ τουσ. Στθ περίπτωςθ αυτι θ βεβαίωςθ περάτωςθσ 

εκδίδεται μετά τθν εμπρόκεςμθ αποκατάςταςθ των ελλείψεων και αναφζρει το χρόνο που 

περατϊκθκε το Ζργο χωρίσ να λαμβάνεται υπ’ οψθ ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ.  

Αν οι εργαςίεσ δεν ζχουν περατωκεί ι οι ελλείψεισ που διαπιςτϊκθκαν δεν είναι επουςιϊδεισ ι αν 

δεν περατϊκθκαν από τον Ανάδοχο εμπρόκεςμα οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ επουςιωδϊν 

ελλείψεων (ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) εφαρμόηονται, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, 

οι διατάξεισ των άρκρων 21 και 22 τθσ παροφςασ Συγγραφισ.  

ΑΚΟ 30ο : ΡΟΣΩΛΝΘ ΡΑΑΛΑΒΘ  

Ζχουν εφαρμογι τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 170 του Ν. 4412/16.  

ΑΚΟ 31ο : ΥΡΟΧΕΩΤΛΚΘ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΕΓΩΝ  

Ζχουν εφαρμογι τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 171 του Ν. 4412/16.  

ΑΚΟ 32ο : ΟΛΣΤΛΚΘ ΡΑΑΛΑΒΘ  

Ζχουν εφαρμογι τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 172 του Ν. 4412/16. 

ΑΚΟ 33ο : ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘ ΡΑΑΛΑΒΘ ΓΛΑ ΧΘΣΘ  

Ζχουν εφαρμογι τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 169 του Ν. 4412/16.  

ΑΚΟ 34ο : ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘ ΕΡΛΛΥΣΘ ΣΥΜΒΑΤΛΚΩΝ ΔΛΑΦΟΩΝ 

Ζχουν εφαρμογι τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 174 του Ν.4412/16.  
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Αρκρο 35ο :  ΑΣΦΑΛΛΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αςφαλίςει το ζργο, τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του, 

όςο και κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγφθςθσ . 

35.1. Γενικά 

Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να αςφαλίςει όλο το προςωπικό που κα απαςχολιςει ςφμφωνα 

με τισ περί αςφαλιςτικϊν ταμείων κείμενεσ διατάξεισ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το εργατοτεχνικό και λοιπό προςωπικό του ζναντι 

ατυχθμάτων, ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ που λειτουργοφν νόμιμα εντόσ χϊρασ κράτουσ 

μζλουσ τθσ Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ., εφόςον το προςωπικό αυτό δεν υπάγεται ςτισ ανωτζρω 

διατάξεισ. Η διάταξθ αυτι ιςχφει τόςο για το θμεδαπό όςο και για το αλλοδαπό προςωπικό. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει για το ςφνολο τθσ αξίασ τουσ και κατά παντόσ 

κινδφνου (κλοπι, φκορά, φωτιά, κατολιςκιςεισ, κλπ.), τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν 

ςτθν καταςκευι του υπόψθ ζργου. Η αςφάλιςθ κα καλφπτει το χρονικό διάςτθμα από τθν 

προςκόμιςθ των υλικϊν από τον ανάδοχο επιτόπου του ζργου, ι ςε αποκικεσ του μζχρι τθν 

ενςωμάτωςι τουσ ςε αυτό. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει το ζργο. Για το ςκοπό αυτό κα ςυνάψει με δικζσ του 

δαπάνεσ αςφαλίςεισ κατά παντόσ κινδφνου του ζργου και αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων, με 

μία ι περιςςότερεσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ που να λειτουργοφν νόμιμα εντόσ χϊρασ κράτουσ 

- μζλουσ τθσ Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ. και που, χωρίσ να παραβιάηονται οι όροι των τευχϊν 

δθμοπράτθςθσ και θ Ελλθνικι νομοκεςία, μποροφν να αςφαλίηουν παρεμφερι ζργα. 

35.2. Αςφάλιςθ κατά παντόσ κινδφνου του ζργου 

35.2.1. Αντικείμενο αςφάλιςθσ 

α) Αντικείμενο αςφάλιςθσ κα είναι θ ςυνολικι αξία του υπό καταςκευι ζργου (εξοπλιςμόσ, υλικά, 

υπθρεςίεσ κ.λ.π.), ςυμπεριλαμβανομζνων των τυχόν ςυμπλθρωμάτων τθσ ςφμβαςθσ, ανακεωριςεων ι 

και αναπροςαρμογϊν (κετικϊν ι αρνθτικϊν) του ςυμβατικοφ τμιματοσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται 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. 

β) Η αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ, ηθμιάσ ι καταςτροφισ, 

μερικισ ι ολικισ που οφείλονται ι που προκαλοφνται από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία (δθλ. ανωτζρα 

βία, τυχαία περιςτατικά, κακϊσ επίςθσ λανκαςμζνθ μελζτθ ι και καταςκευι (Manufacturer’s Risk), 

ελαττωματικά υλικά, λανκαςμζνθ εργαςία κλπ.), 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 και καταςτροφζσ από ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ και άλλα παρόμοια 

ατυχιματα, κα καλφπτονται. 

γ) Επίςθσ κα αςφαλίηονται οι μόνιμεσ και οι προςωρινζσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ του αναδόχου, 

κακϊσ επίςθσ και ο εν γζνει Η/Μ εξοπλιςμόσ, που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι του υπόψθ 

ζργου. Η αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ κα παρζχεται ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ ι ηθμιάσ, που 

οφείλονται ι που προκαλοφνται από ανωτζρα βία ι και από τυχαία περιςτατικά. 
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35.2.2. Διάρκεια αςφάλιςθσ 

Η αςφάλιςθ πρζπει να καλφπτει το ζργο από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν και τθν μεταφορά των πρϊτων 

υλικϊν ςτα εργοτάξια μζχρι τθ γνωςτοποίθςθ ςτον ανάδοχο τθσ ζγκριςθσ του πρωτοκόλλου 

προςωρινισ παραλαβισ του ζργου, με επζκταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ για τθν κάλυψθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ 

και ςυντιρθςθσ. 

35.3. Αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων 

 Το αςφαλιςτιριο «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΙΤΩΝ» κα υποβλθκεί από τον ανάδοχο ςτθν 

Διευκφνουςα Υπθρεςία κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Το ι και τα αςφαλιςτιρια 

ςυμβόλαια «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΙΤΩΝ», που τυχόν απαιτοφνται για τθν κάλυψθ τθσ 

αςτικισ ευκφνθσ του αναδόχου λόγω τθσ εκτζλεςθσ από αυτόν εργαςιϊν, ςυντθριςεων, 

επιςκευϊν, κ.λ.π. και μζςα ςτα πλαίςια των άλλων ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, πρζπει να 

υποβάλλονται πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ των αντίςτοιχων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ 

επιςκευισ κ.λ.π. 

35.3.1. Αντικείμενο αςφάλιςθσ 

 Με τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ ΤΙΤΩΝ και 

οι αςφαλιςτζσ υποχρεοφνται 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 ςε όλθ τθν διάρκεια και εξαιτίασ των εργαςιϊν, ςυντθριςεων, 

επιςκευϊν αποκατάςταςθσ ηθμιϊν κ.λ.π., οποτεδιποτε γίνονται αυτζσ και εφόςον 

εκτελοφνται ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου. Με τθν αςφάλιςθ 

αυτι κα καλφπτεται επίςθσ θ αςτικι ευκφνθ του αναδόχου ζναντι τρίτων, για ςωματικζσ 

βλάβεσ και υλικζσ ηθμίεσ ςε πράγματα, ακίνθτα ι κινθτά ι και ηϊα, που προξενοφνται από τα 

αυτοκίνθτα και μθχανιματα του αναδόχου. 

 Το πακζτο τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ κα ζχει τουλάχιςτον τα παρακάτω όρια: 

α)  Για ςωματικζσ βλάβεσ κατϋ άτομο : 200.000,00€ 

β)  Για ςωματικζσ βλάβεσ κατά γεγονόσ : 400.000,00€ 

γ)  Για υλικζσ ηθμιζσ κατά γεγονόσ : 200.000,00€ 

δ)  Ανϊτατο όριο για όλθ τθν περίοδο αςφαλίςεωσ : 600.000,00€ 

35.3.2. Διάρκεια αςφάλιςθσ 

 Η 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 που όμωσ κα είναι 

μικρότερου φψουσ. 

 Το πακζτο τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ, από τθ βεβαίωςθ περαίωςθσ ζωσ και τθν ζγκριςθ 

του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ, κα ζχει τουλάχιςτον τα παρακάτω όρια: 

α)  Για ςωματικζσ βλάβεσ κατϋ άτομο : 100.000,00€ 

β)  Για ςωματικζσ βλάβεσ κατά γεγονόσ : 200.000,00€ 

γ)  Για υλικζσ ηθμιζσ κατά γεγονόσ : 100.000,00€ 

δ)  Ανϊτατο όριο για όλθ τθν περίοδο αςφαλίςεωσ : 300.000,00€ 
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35.3.3. Ειδικοί όροι 

Η Διευκφνουςα Υπθρεςία, το εν γζνει προςωπικό τθσ, οι τυχόν ςφμβουλοί τθσ και το 

προςωπικό τουσ, κεωροφνται ΤΙΤΑ ΡΟΣΩΡΑ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ εξαιρζςεισ 

τθσ διαςταυροφμενθσ ευκφνθσ αλλιλων (CROSS LIABILITY). 

Η αςφαλιςτικι εταιρεία υποχρεϊνεται να αποκροφει οποιαδιποτε αγωγι εγείρεται κατά 

του αναδόχου ι του κυρίου του ζργου και 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 ζναντι τρίτων, κα καταβάλλει δε κάκε 

ποςό εγγφθςθσ για άρςθ τυχόν καταςχζςεων κλπ., που ςχετίηονται με τθν αςτικι ευκφνθ 

μζςα ςτα όρια των ποςϊν που αναφζρονται εκάςτοτε ςαν ανϊτατα όρια ευκφνθσ των 

αςφαλιςτϊν. 

35.4. Γενικοί όροι που αφοροφν ςτα αςφαλιςτιρια «κατά παντόσ κινδφνου του ζργου» και 

 «αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων» 

Στα αςφαλιςτιρια των παραγράφων 2 και 3 κα περιλαμβάνονται οπωςδιποτε οι ακόλουκοι γενικοί 

όροι: 

Πλο το προςωπικό τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και οι ςφμβουλοί τθσ οι ςυνεργάτεσ τθσ και οι 

υπάλλθλοί τθσ κα είναι ςυναςφαλιηόμενοι. 

Τα εν λόγω αςφαλιςτιρια δεν μποροφν να ακυρωκοφν τροποποιθκοφν ι να λιξουν, χωρίσ τθν γραπτι 

με ςυςτθμζνθ επιςτολι πριν από εξιντα (60) θμζρεσ ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ, 

τόςο προσ τον ανάδοχο όςο και προσ τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία και τον κφριο του ζργου. 

Σε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ καταςτροφισ του ζργου, ο ανάδοχοσ μεταβιβάηει και εκχωρεί ςτον 

κφριο του ζργου και ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία από τθν αρχι τα ποςά των απαιτιςεϊν του από το 

αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, που κα καταβάλλονται απευκείασ ς' αυτοφσ, φςτερα από ςχετικι αίτθςι 

τουσ, χωρίσ να χρειάηεται ζγγραφθ ςυναίνεςθ ι άλλθ ενζργεια του αναδόχου. 

Η αςφαλιςτικι εταιρεία παραιτείται από κάκε δικαίωμα ανταγωγισ κατά του κυρίου του ζργου και 

τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ των υπαλλιλων τθσ 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. 

Με το αςφαλιςτιριο καλφπτεται και θ ευκφνθ του κυρίου του ζργου και τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ 

του 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 και του κυρίου του ζργου. 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να παραδίδει ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια 

δεκαπζντε (15) θμζρεσ τουλάχιςτον πριν αρχίςει θ περίοδοσ αςφάλιςθσ. Διαφορετικά ο κφριοσ του 

ζργου δια τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ του 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 τον κφριο του ζργου δια τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ του και τα ζξοδα τθσ αςφάλιςθσ κα 

βαρφνουν τον ανάδοχο. 
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35.5. Γενικοί όροι αςφάλιςθσ 

Κατά τθν ςφναψθ των παραπάνω αςφαλίςεων ο ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται και να λαβαίνει 

υπόψθ τισ διατάξεισ των νόμων των νομοκετικϊν διαταγμάτων κανονιςμϊν κ.λ.π., που ιςχφουν 

εκάςτοτε και ζχουν εφαρμογι ςτθν Ελλάδα. 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ κλπ. των αςφαλιςτθρίων. Οι παρεχόμενεσ 

αςφαλιςτικζσ καλφψεισ οι οικονομικοί και αςφαλιςτικοί όροι εξαιρζςεισ απαλλαγζσ κλπ., υπόκεινται ςε 

κάκε περίπτωςθ ςτθν τελικι ζγκριςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, του κυρίου του ζργου. 

Οι παραπάνω αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν ι περιορίηουν κατά κανζνα τρόπο τισ υποχρεϊςεισ και 

ευκφνεσ του αναδόχου, που απορρζουν από τθν ςφμβαςθ, ιδιαίτερα ςε ότι αφορά τισ 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 κάλυψθσ των πιο πάνω αςφαλιςτθρίων. 

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ παραλείψει ι αμελιςει να ςυμμορφωκεί με τισ παραπάνω 

αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του ι οι αςφαλίςεισ που ςυνομολογιςει κρικοφν ςαν μθ ικανοποιθτικζσ 

από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία, 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 τθν εγγυθτικι επιςτολι του καλισ εκτζλεςθσ. 

Επίςθσ, ςε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ αμελεί ι δυςτροπεί να καταβάλλει ςτουσ αςφαλιςτζσ το 

οφειλόμενο ποςό των αςφαλίςτρων, θ Διευκφνουςα Υπθρεςία 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. 

Η Διευκφνουςα Υπθρεςία επιφυλάςςει ςε αυτι το δικαίωμα να παρακρατεί από το λαβείν κ.λ.π. του 

αναδόχου, κάκε ποςό που δεν κα είναι δυνατό να ειςπραχκεί  από τουσ αςφαλιςτζσ λόγω εξαιρζςεων 

απαλλαγϊν κ.λ.π., ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εν λόγω αςφαλιςτθρίων. 

Σε περίπτωςθ που θ αςφαλιςτικι εταιρεία με τθν οποία ο ανάδοχοσ ςυνομολόγθςε τισ παραπάνω 

αςφαλίςεισ, παραλείψει ι αρνθκεί να εξοφλιςει (μερικά ι ολικά) οποιαδιποτε ηθμιά ι βλάβθ κ.λ.π. για 

οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, ο ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν αποκατάςταςθ τθσ μθ 

εξοφλθμζνθσ ηθμιάσ ι βλάβθσ κ.λ.π., ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και θ 

Διευκφνουςα Υπθρεςία δικαιοφται να παρακρατιςει από οποιοδιποτε 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. 

Ο ανάδοχοσ προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί ο κφριοσ του ζργου για τισ απαιτιςεισ του από αυτόν ςε 

ςχζςθ με τα ποςά που του ζχει καταβάλλει, υποχρεοφται να ηθτιςει από τουσ αςφαλιςτζσ του να 

ςυμπεριλάβουν τόςο ςτο κατά παντόσ κινδφνου όςο και ςτα άλλου τφπου αςφαλιςτιρια που 

καλφπτουν το ίδιο το ζργο (ΡΥΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΡΟΡΕΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΓΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κλπ.), τον εξισ ειδικό όρο: 

Σε περίπτωςθ μερικισ ι ολικισ καταςτροφισ ι βλάβθσ του ζργου. 
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ΑΚΟ 36ο. ΑΝΑΛΘΨΘ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΚΑΛ ΕΥΚΥΝΕΣ 

 

Εγγυιςεισ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ των καταςκευϊν του ζργου 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου  72 του Ν.4412/2016. 

Ευκφνθ Αναδόχου 

1) Σφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, τόςο για τθν εφαρμογι των 

μελετϊν, όςο και για τθν ποιότθτα και αντοχι των ζργων, μόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο Ανάδοχοσ.  Ο κάκε 

φφςθσ ζλεγχοσ που κα αςκθκεί από τθν Υπθρεςία δεν απαλλάςςει με κανζνα τρόπο τον Ανάδοχο από 

τθ ςχετικι ευκφνθ. 

2) Πμοια, ο Ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν επιλογι των υλικϊν που κα 

χρθςιμοποιθκοφν, τθ χρθςιμοποίθςθ αυτϊν και τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ και των λοιπϊν εγκεκριμζνων ςυμβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων. 

3) Οι απαιτιςεισ αςφάλιςθσ εκ μζρουσ του Αναδόχου του ζργου, του ΚτΕ, των εκπροςϊπων του, του 

προςωπικοφ του, των ςυνεργατϊν του και τρίτων ορίηονται ςτο ςχετικό άρκρο τθσ παροφςασ. 

4) Εφόςον θ εκτζλεςθ του ζργου γίνεται ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ μελζτθσ τθσ Υπθρεςίασ και 

τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ, ο Ανάδοχοσ δεν είναι υπεφκυνοσ για τα διατεταγμζνα ςτοιχεία των 

μόνιμων ζργων (τα οποία όμωσ κα πρζπει να αςφαλίςει κατά το ςχετικό άρκρο  τθσ παροφςασ), 

διατθρείται όμωσ θ ευκφνθ του  ςτισ καταςκευαςτικζσ μεκόδουσ, ςτισ χριςεισ υλικϊν, ςτθ 

δθμιουργία και λειτουργία εργοταξιακϊν οδϊν, εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και διαμόρφωςθσ των 

ζργων, ςτισ απαιτιςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, και ςτα ςτοιχεία των μόνιμων ζργων, για τα 

οποία υπάρχει επιλογι βάςει των τυχόν μελετϊν που κα εκπονθκοφν από αυτόν. 

5) Σχετικά με ηθμιζσ που τυχόν κα παρουςιαςτοφν ςτο ζργο και ςτισ μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ του 

Αναδόχου ςτον τόπο του ζργου, ζχει ιςχφ το  άρκρο 157 του Ν 4412/2016, μόνο ςε όςθ ζκταςθ δεν 

καλφπτεται από τθν αςφάλιςθ του ζργου «κατά παντόσ κινδφνου» ςφμφωνα με τουσ ειδικότερουσ 

όρουσ που αναφζρονται ςτο ςχετικό  τθσ παροφςασ. Οποιεςδιποτε αςτικζσ ι ποινικζσ ευκφνεσ, που 

προκφπτουν από οποιαςδιποτε φφςθσ δυςτυχιματα ι ηθμιζσ ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι ςε 

τρίτουσ ι ςε περιουςίεσ τρίτων που οφείλονται είτε ςε αμζλεια είτε υπαιτιότθτα του προςωπικοφ του 

Αναδόχου είτε ςτισ οποιεςδιποτε καταςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ του Αναδόχου είτε ςτθν φπαρξθ 

του ζργου κακϋ εαυτοφ, βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. Σχετικά με τθν αςφάλιςθ τθσ 

«αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων» ιςχφουν οι όροι του ςχετικοφ άρκρου  τθσ παροφςασ. 

6) Οποιαδιποτε ηθμιά ςτο ζργο είτε ςτα μθχανιματα είτε ςτισ εγκαταςτάςεισ, (εργοτάξια, 

δανειοκάλαμοι, λατομεία κτλ.) που προζρχεται από οποιονδιποτε λόγο ι δολιοφκορά κατά τθ 

διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ, πλθν ανωτζρασ βίασ όπωσ ορίηεται ςτθν παροφςα 

που δεν ζχει καλυφκεί από το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, βαρφνει τον Ανάδοχο. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ 

είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τισ ηθμιζσ που προζρχονται από οποιαςδιποτε φφςθσ 

δυςτυχιματα ι ηθμιζσ ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι ςε τρίτουσ ι και ςε περιουςίεσ τρίτων και 

οφείλονται ςε αμζλεια θ υπαιτιότθτά του. 

7) Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να μεριμνά για τθ φφλαξθ κάκε υλικοφ, μθχανιματοσ εργαλείου 

κτλ. που ανικει ςε αυτόν ι ςε τρίτουσ και βρίςκεται ςτο χϊρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα 

προβλεπόμενα μζτρα, προςλαμβάνοντασ ςυγχρόνωσ και το κατάλλθλο για το ςκοπό αυτό προςωπικό 

(φφλακεσ θμζρασ, νυκτοφφλακεσ κτλ.). Σε περίπτωςθ απϊλειασ ,φκοράσ, βλάβθσ, καταςτροφισ 
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υλικοφ ι μθχανιματοσ κτλ., που ανικει ςε αυτόν ι τρίτουσ, ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά και εξ 

ολοκλιρου υπεφκυνοσ να αποηθμιϊςει τον ιδιοκτιτθ ι να αποκαταςτιςει το υλικό κτλ., χωρίσ να 

δικαιοφται να προβάλει αξίωςθ για οποιαδιποτε δικι του αποηθμίωςθ ι και να εγείρει αξίωςθ 

επζκταςθσ των προκεςμιϊν καταςκευισ του ζργου, πλθν περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ που δεν ζχουν 

καλυφκεί από το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο. 

8) Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει, κατά τθν εκτζλεςθ των Ζργων, όλα τα απαιτοφμενα μζτρα 

αςφαλείασ που επιβάλλονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία κακϊσ και κάκε άλλο μζτρο που 

αναφζρεται ςτθν παροφςα . 

9) Μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου, ο Ανάδοχοσ ευκφνεται κατά τισ διατάξεισ του Αςτικοφ 

Κϊδικα. 

 

Άρκρο 37ο. ΤΕΛΛΚΕΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1. Ο ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β) ζχει υποχρζωςθ 

διαχείριςθσ των αποβλιτων εκςκαφϊν, καταςκευισ ι κατεδάφιςθσ (ΑΕΚΚ)  ζργων τεχνικϊν 

υποδομϊν ι κτιριακϊν ζργων μζςω εγκεκριμζνων ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ, ενϊ θ 

διαχείριςθ τθσ περίςςειασ των εκςκαφϊν κα πρζπει να γίνεται με ορκό περιβαλλοντικό τρόπο. Θ 

παραπάνω υποχρζωςθ κα περιλαμβάνεται ωσ όροσ ςτθ ςφμβαςθ ανάκεςθσ του ζργου. Κα πρζπει 

δθλαδι  ο ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ που το ζργο απαιτεί διαχείριςθ ΑΕΚΚ να διακζτει ςφμβαςθ 

ςυνεργαςίασ με Συλλογικά Συςτιματα για να είναι ςε κζςθ να εκτελζςει ςυμβάςεισ δθμοςίων 

ζργων. 

2. Ππωσ ζχει τονιςκεί και ςε άλλεσ κζςεισ, ο Ανάδοχοσ είναι ποινικά και αςτικά υπεφκυνοσ 

για οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε ςυμβεί ςτο προςωπικό του, ι ςε οποιοδιποτε τρίτο, από 

οποιαδιποτε αιτία που ζχει ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προφυλάςςει και να προςτατεφει τθν υπάρχουςα βλάςτθςθ, 

όπωσ δζνδρα, κάμνουσ και καλλιεργθμζνεσ εκτάςεισ γφρω από το χϊρο που του διατίκεται από τθν 

Υπθρεςία, για τθν εκτζλεςθ των ζργων, κα είναι δε υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά που κα προκαλζςει ςε 

τρίτουσ, λόγω αυκαίρετθσ κοπισ ι βλάβθσ δζντρων ι κάμνων (δεν κα κοπεί κανζνα δζνδρο ι 

δενδρφλλιο χωρίσ τθν ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ και του αρμόδιου Δαςαρχείου), απόκεςθσ 

υλικϊν, λόγω κακοφ χειριςμοφ των μθχανθμάτων ι καταπάτθςθσ φυτεμζνων περιοχϊν από μθχανικά 

μζςα. Σε περίπτωςθ ηθμιάσ ι καταςτροφισ ςε υπάρχουςεσ καταςκευζσ ι ςε ςτοιχεία του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ, που δεν προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ζργου (ι από τυχόν 

εγκεκριμζνεσ από τθν Υπθρεςία τροποποιιςεισ τθσ) ο ανάδοχοσ ανεξάρτθτα των οποιωνδιποτε 

ευκυνϊν που να μποροφν να προκφψουν γι αυτόν, είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τα 

υπάρχοντα ζργα (ι το φυςικό περιβάλλον) ςτθν κατάςταςθ που βριςκόταν πριν από τθν εγκατάςταςι 

του, με δαπάνεσ του, χωρίσ να δικαιοφται οποιαςδιποτε χρθματικισ αποηθμίωςθσ ι παράταςθσ 

προκεςμίασ. 

3. Επιςθμαίνεται επιπλζον, ότι κα πρζπει να πλθροφνται κι οι οποιεςδιποτε άλλεσ 

προχποκζςεισ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ με τισ εγκρίςεισ των αρμοδίων αρχϊν. Ειδικότερα 

επιςθμαίνεται θ υποχρζωςθ του αναδόχου για τθν αποκατάςταςθ του τοπίου, ςφμφωνα με τθν παρ. 

6 τθσ εγκυκλίου Υ.Δ.Ε. Γ2-Δ2/0/3/192 (εγκφκλιοσ Α213/05.05.1975) τόςο για τα λατομεία που τυχόν 

κα πρωτοδιανοίξει αυτόσ όςο και για τισ αντίςτοιχεσ εγκαταςτάςεισ παραγωγισ αςφαλτομίγματοσ. 
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Επειδι θ εργολαβία αφορά ζργο ςυντιρθςθσ οδικοφ δικτφου, δεν απαιτείται θ τιρθςθ διαδικαςίασ 

περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ που προβλζπεται από ςχετικι νομοκεςία. Ρροκειμζνου θ 

αςφαλιςτικι εταιρεία να καταβάλλει ςτον ανάδοχο τθ ςχετικι με τθ ηθμιά κλπ. αποηθμίωςθ, πρζπει να 

ζχει λάβει προθγουμζνωσ τθν ζγγραφθ για το ςκοπό αυτό, ςυγκατάκεςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. 

Εφόςον θ Διευκφνουςα Υπθρεςία 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 ςτον κφριο του ζργου και θ αςφαλιςτικι εταιρεία αποδζχεται από τοφδε και 

υποχρεοφται να καταβάλλει τθν ςχετικι αποηθμίωςθ ς' αυτόν, μετά από αίτθςθ του τελευταίου για 

το ςκοπό αυτό. 

Η εκχϊρθςθ τθσ απαίτθςθσ αυτισ του αναδόχου ςτον κφριο του ζργου, κατά ουδζνα τρόπο τον 

απαλλάςςει από τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τθν ςφμβαςθ. 

4. Για τθν εκτζλεςθ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ, πζραν των όςων περιοριςτικά αναφζρονται ςτθν 

παροφςα ΕΣΥ, μποροφν να εφαρμόηονται αναλογικά και άλλεσ διατάξεισ του Ν.4412/2016, οι οποίεσ 

ικελε κρικοφν απαραίτθτεσ για τθν καλι λειτουργία τθσ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν ρθτϊσ δεν 

κατονομάηονται ςτο παρόν τεφχοσ. Ενδεικτικά αναφζρονται τα άρκρα 161 «Διακοπι εργαςιϊν  –  

Διάλυςθ τθσ Σφμβαςθσ», 163 «Αποηθμίωςθ αναδόχου λόγω διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ» του 

Ν.4412/2016 κλπ. 
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