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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά εργασίες που πρόκειται να γίνουν εντός του θαλάσσιου τµήµατος 
του λιµένα της Βασιλικής προκειµένου να αποκτήσει λειτουργικό βάθος - 3 µέτρα σε όλο το τµήµα 
του. 
Τα υφιστάµενα βάθη φαίνονται στο συνηµµένο σχέδιο.   
Η εκβάθυνση θα γίνει µε πλωτό γερανό και τα προϊόντα εκσκαφών θα αποµακρύνονται µε 
φορτηγίδα. 
Το υλικά της εκσκαφής αναµένεται να είναι πολύ µαλακά - µαλακά έως µέτρια συµπυκνωµένα - πολύ 
πυκνά.  
Ο όγκος της εκσκαφής υπολογίζεται σε 7.000,00 κυβικά µέτρα από το µέσο βάθος -2,6µ µέχρι το 
τελικό βάθος 
 -3,00 µ. 
Επίσης προβλέπεται η κατασκευή συστήµατος αγκυροβολίας για την διευκόλυνση της 
πρυµνοδέτησης των σκαφών ώστε να αξιοποιηθεί όλο το λιµάνι αυξάνοντας την χωρητικότητα του 
και ταυτόχρονα και την ασφάλεια του. 
Θα τοποθετηθούν 20 "µπλόκια" από σκυρόδεµα διαστάσεων 2,5µ.Χ2,5µ.Χ0,80 µ. όπου θα 
τοποθετηθεί η κεντρική αλυσίδα "µάνα" διαµέτρου Φ28 χιλιοστών µήκους 250 µέτρα. Από την 
κεντρική αλυσίδα θα ξεκινάει αλυσίδα µικρότερης διαµέτρου και συγκεκριµένα Φ20 χιλιοστών προς 
το κρηπίδωµα όπου θα συνδέεται µε σχοινί νάιλον διαµέτρου Φ22 χιλιοστά δηµιουργώντας µε αυτόν 
τον τρόπο 45 θέσεις αγκυροβολίας. 
 
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 88.576,61 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ µε ΦΠΑ 109.835,00 €. 
 
Ισχύουσες διατάξεις: 
- Το Ν. 4412/08-08-2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
·- Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − 
Πρόγραµµα    Καλλικράτης» 
- Του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού κώδικα, όπως ισχύει µε το Ν 3463/2006  
 
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥ∆Λ 
Λευκάδα, 08 -04-2019 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 
 
1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 
περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν 
στην περιοχή του Εργου. Οι τιµές µονάδος  περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που 
αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 
 
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση 
των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
παρόντος. 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαµβάνονται  τα κάτωθι: 

 
1.1.1 Οι κάθε είδους επιβαρύνσεις των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, 
έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. 
 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.  
 
1.1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής  τους,  µε τις απαιτούµενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις 
απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε  αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  
  
 Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών 
µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Ορων. 
 
1.1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 
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κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές 
Συµβάσεις Εργασίας (αδείας,  οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων 
αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται 
κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού 
(επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, 
οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή 
αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
 
1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης 
γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, 
ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης. 
1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 
αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και  οι δαπάνες αποκατάστασης 
των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
Περιβαλλοντικούς Ορους. 
 
1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 
 
1.1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατα-σκευασµένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτήµατων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλπ, 
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  
 
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή 
των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου 
κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις 
και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις 
θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων 
µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ  
κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό)  και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

(α)  Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί 
από το ∆ηµόσιο 
(β)  Οταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες 
του συγκεκριµένου έργου. 

 
1.1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα 
µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές 
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου. 
 
1.1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των 
µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 
πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών  κλπ, καθώς και οι 
δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως 
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της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την 
οριστική παραλαβή τους.  
 
1.1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 
πάσης φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους               
λοιπούς όρους δηµοπράτησης  (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και  δοκιµές, αξία υλικών, 
χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 
 
1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την 
κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες 
περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η 
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 
καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις 
στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η 
αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Εργο.  
 
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που 
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 
1.1.12 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη 
θέση ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων  αδρανών 
υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα 
του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).  
  
 Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, 
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων   
 
1.1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις 
µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται: 
 

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. κλπ.),  
(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών  (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής 
εκτέλεσης των εργασιών),  
(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους 
αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  
(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εµποδίων,  
(ε)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών  
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις 
του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω 
αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα 
του παρόντος Τιµολογίου  
(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και  οχηµάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 
υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 
1.1.14 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και  
οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
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(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m,  για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαιραίτητο 
από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές  
 
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, 
όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη  των ορυγµάτων και γενικά των χώρων 
εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή 
σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη 
σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση 
της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω 
προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την 
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης. 
 

1.1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιµέρους στοιχείων του έργου, εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες σύνταξης 
µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης 
στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάµενες κατασκευές κ.ο.κ.), κατασκευαστικών 
σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον 
χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεµέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου, 
καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου 
Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του  
Μητρώου Έργου και παραγωγής του αριθµού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη 
δηµοπράτησης. 
 
1.1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε 
τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ 
αντιπαράσταση µε επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών 
σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών  που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 
  
1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων 
(όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για 
έλεγχο στην Υπηρεσία. 
 
1.1.18 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία  των 
εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.   
 
1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την 
κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδέκτης 
υδάτων) καθώς και διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και 
πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα 
έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη 
δηµοπράτησης. 
 
1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου 
του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα 
εκσκαφών κλπ. Καθώς και οι δαπάνες για την  απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του 
χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια και όπως στους 
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 
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1.1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών. 
 
1.1.22 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας 
στα διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών 
κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, 
δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την 
διατήρησή τους. 
 
1.1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων 
Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες 
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα 
φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του 
Εργου. 
 
1.1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι 
αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά 
την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. 
µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που 
οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 
ισχυουσών  διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
 
1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ   
 
1.1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης 
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση 
εξοπλισµού και υλικών  κατασκευής του Εργου (κατασκευή των οδών ή βελτίωση 
υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση, περιβαλλοντική αποκατάσταση µετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών κατασκευής του Εργου), καθώς και οι δαπάνες  εξασφάλισης των αναγκαίων 
χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (εξασφάλιση 
σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών και 
τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών), σύµφωνα µε τους 
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 
 
1.1.27 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης 
σκυροδεµάτων, µελέτες ικριωµάτων  κλπ. 
 
1.1.28 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο Εργο µέχρι και την παραλαβή του Εργου, όπως αυτά 
καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 
 
1.1.29 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού  και 
γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Εργου. 
 
1.1.30 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Εργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), τα οποία 
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 
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(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 
λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, 
ή άλλες εργασίες. 
 

1.1.31 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 
 

  
1.2 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό  Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι φύσεως 
κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Εργου, 
σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες 
εγγυητικών επιστολών, έξαδα λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. , τα επισφαλή έξοδα πάσης 
φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις 
εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του 
Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 
1.3 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 

 
1.4.  Σε περιπτώσεις επισκευών ή εργασιών συντήρησης, όταν οι συµβατικές ποσότητες 
είναι µικρές, οι τιµές του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται ως εξής: 

 
- Εκσκαφές, για συνολική ποσότητα µικρότερη από  5.000 m3, προσαύξηση της τιµής 
µονάδας κατά 10% 
-Επιχώσεις, για συνολική ποσότητα µικρότερη από 1.000 m3, προσαύξηση της τιµής 
µονάδας κατά 10% 
 -Εξυγιάνσεις, λιθορριπές και φυσικοί ογκόλιθοι, για ποσότητα µικρότερη από 3.000 
m3, προσαύξηση της τιµής µονάδας κατά 15% 
-Κάθε είδους τεχνητοί ογκόλιθοι, για ποσότητα µικρότερη από 1.000 m3, προσαύξηση 
της τιµής µονάδας κατά 10%. Ισχύει και  για τις εργασίες άρσης και 
επανατοποθέτησης. 
-Ύφαλες σκυροδετήσεις, για ποσότητα µικρότερη από 20 m3, προσαύξηση της τιµής 
µονάδας κατά 15% 
-      Ύφαλες κατασκευές µε  σκυρόδεµα για ποσότητα µικρότερη  των  5  m3  

προσαύξηση  τιµής µονάδας  κατά  20 %. 
-Πάσσαλοι, για ποσότητα µικρότερη από 200 m3, προσαύξηση της τιµής µονάδας 
κατά 15% 
-     Ύφαλες κατασκευές µε σακκολίθους σκυροδέµατος για ποσότητα µικρότερη  των  
5  m3  προσαύξηση  τιµής µονάδας  κατά  15%. 

 
 

 
 

Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του 
µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου. 
 

 

 



10 

 

 
• ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Οµάδα Καθαιρέσεις, Βυθοκορήσεις, Επιχώσεις 

 

ΑΤ 1.1 

 

Εκσκαφές πυθµένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Α  (ΛΙΜ2.1) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΛΙΜ1210 

 Εκσκαφή πυθµένα θαλάσσης αποτελούµενου από υλικά που δύνανται να αποληφθούν µε 
εκσκαπτικό εξοπλισµό αναρρόφησης ή κάδο εκσκαφής, χωρίς προηγούµενη 
διατάραξη/αναµόχλευση, ήτοι υλικά υδατοπερατά, χωρίς ή µε µικρή συνεκτικότητα, όπως κοκκώδη 
εδάφη πολύ χαλαρά έως χαλαρά (χαλαρές άµµοι, λεπτοί χάλικες, αµµοχάλικα), συνεκτικά εδάφη 
πολύ µαλακά έως µαλακά (άργιλοι, ιλύες, αµµοϊλύες µεγάλης περιεκτικότητας σε νερό), σε 
οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, για την εκβάθυνση λιµενολεκανών, ή την διάνοιξη διαύλων, ή την 
κατασκευή αυλάκων θεµελιώσεως λιµενικών έργων, ή γενικότερα για βυθοκορήσεις ή εξυγίανση του 
πυθµένα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 09-02-01-00 ‘’Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση 
εκρηκτικών υλών’’. 

 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

α) Η αποκόµιση, θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη των βυθοκορηµάτων σε βάθη θαλάσσης 
µεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρµόδιες Υπηρεσίες (π.χ.  ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι 
περιβαλλοντικοί όροι, ανεξαρτήτως αποστάσεως µεταφοράς, σε θέσεις εγκεκριµένες από τις 
αρµόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούµενη πρόσχωση να µη µειώνει το βάθος στις 
θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m,  
ή/και 

β) Η µεταφορά των κατάλληλων βυθοκορηµάτων, ανεξαρτήτως αποστάσεως και µεθόδου 
µεταφοράς, και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους του έργου ή και εκτός 
αυτού, που προβλέπονται από την µελέτη του έργου και εγκρίνονται αρµοδίως, για την κατασκευή 
υφάλων ή εξάλων επιχώσεων του έργου, ή για µελλοντική χρησιµοποίησή τους. 

 Η ως άνω εκσκαφή, αποκόµιση, µεταφορά και απόρριψη  ή απόθεση θα εκτελούνται σύµφωνα µε 
τους περιβαλλοντικούς όρους. 
 
 Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη διαµόρφωσης των προβλεπόµενων από την µελέτη του έργου 
υφάλων πρανών εκσκαφής ή υφάλων αναβαθµών, η δαπάνη ανέλκυσης και απόρριψης 
µεµονωµένων αντικειµένων οποιουδήποτε µεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως π.χ. φυσικοί 
ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεµάχια σκυροδέµατος, εµπόδια οποιουδήποτε είδους, 
µεταλλικά τεµάχια ή εξαρτήµατα κλπ.) που µπορούν να ανασυρθούν µε τον χρησιµοποιούµενο στο 
έργο εξοπλισµό ή/και µε  πρόσθετο πλωτό γερανό 80 tοn . 
 
 Η εκσκαφή, αποκόµιση, θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, 
βυθοκορηµάτων πάσης φύσεως, που συσσωρεύονται κατά την εκτέλεση των βυθοκορήσεων σε 
οποιοδήποτε σηµείο του εκσκαπτοµένου πυθµένα και οφείλονται είτε στις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες του Αναδόχου, είτε σε φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι κυµατισµοί, ρεύµατα κλπ) ή 
σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, προ της οριστικής παραλαβής του συνόλου των προβλεπόµενων 
βυθοκορήσεων, δεν επιµετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, νοείται δε ότι η πρόσθετη αυτή 
δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και περιλαµβάνεται 
ανηγµένη στις αντίστοιχες τιµές του. 
Οι θαλάσσιες µεταφορές περιλαµβάνονται στην τιµή του παρόντα άρθρου. 

 Τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής πυθµένα θαλάσσης (m3), µετρούµενο µε λήψη αρχικών και 
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τελικών διατοµών. 

 

Τιµή ανα m3 τρία ευρώ & οκτώ λεπτά   (3,08 €) 

Οµάδα Τεχνικά εξαρτήµατα 

 

ΑΤ 2.1 

 

Συµπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεµα, βάρους 35 µέχρι 80 τόνων  

(ΛΙΜ5.1.2) 

Κωδικός αναθεώρησης :  

Κ ατασκευή έργων µε συµπαγείς τεχνητούς ογκόλιθους (Τ.Ο.) από σκυρόδεµα, σε οποιοδήποτε 
βάθος θαλάσσης ή ύψος άνω αυτής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 09-07-01-00 ‘’Συµπαγείς 
ογκόλιθοι λιµενικών έργων από σκυρόδεµα’’. 

 Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:  

· η προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος της προβλεπόµενης από την µελέτη κατηγορίας ή η επιτόπου 
παραγωγή του σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 

· τα τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα/πρόσµικτα σκυροδέµατος 

· οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίµου ή εργοταξιακού σκυροδέµατος 

· η προσκόµιση, συναρµολόγηση, χρήση, αποσυναρµολόγηση και οι µετακινήσεις των σιδηροτύπων 

· η προσέγγιση και διάστρωση του σκυροδέµατος στους τύπους σε στρώσεις πάχους έως 0,40 m και 
η συµπύκνωσή του µε δονητές. 

· η συντήρηση του σκυροδέµατος µετά την αφαίρεση των σιδηροτύπων 

· η φορτοεκφόρτωση των ογκολίθων (αφού παρέλθει ο προβλεµόµενος από την µελέτη χρόνος 
σκλήρυνσης του σκυροδέµατος) και η χερσαία και θαλάσσια µεταφορά τους στις θέσεις 
τοποθέτησης, µε χρήση καταλλήλου µηχανικού εξοπλισµού 

· η βύθιση, τοποθέτηση και τακτοποίηση των ογκολίθων µε την βοήθεια καταδυτικού συνεργείου 

· η προφόρτιση των στηλών των τεχνητών ογκολίθων σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 

 Για την τµηµατική τιµολόγηση των εργασιών, ορίζεται ότι η κατασκευή των Τ.Ο. αποτελεί το 70% της 
συνολικής τιµής του παρόντος άρθρου. 

 Τιµή ανά κυβικό µέτρο ογκολίθου (m3), αφαιρουµένων των πάσης φύσεως εγκοπών που 

προβλέπονται από την µελέτη, ή οφειλονται στο σύστηµα άρσης των Τ.Ο. 

 

Τιµή ανα m3 εκατό ευρώ & µηδέν λεπτά   (100,00 €) 

 

ΑΤ 2.2 

 

Γαλβανισµένες αλυσίδες  (ΛΙΜ9.7) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΛΙΜ4700 

 Προµήθεια και τοποθέτηση στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις από καταδυτικό συνεργείο, 
καινουργών αλυσίδων, τύπου Θ (stud-link) ποιότητος U2 κατά Lloyds ή ανώτερης, οποιασδήποτε 
ονοµαστικής διαµέτρου. Οι αλυσίδες θα είναι γαλβανισµένες και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
δοµικών από αναγνωρισµένο εργαστήριο.  
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 Η σύνδεση των αλυσίδων στην τελική τους θέση θα γίνεται µε χρήση ειδικών συνδέσµων όπως 
στρεπτήρων, κλειδιών, κλειδιών τύπου Ω, συνδέσµων τύπου αχλαδιού, συνδέσµων τύπου Kenter, 
αντοχής τουλάχιστον ίσης µε αυτή των αλυσίδων και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τα σχέδια της 
Μελέτης και τους κανόνες συνδεσµολογίας αναγνωρισµένων Νηογνωµόνων.  

 Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και η προµήθεια ανταλλακτικών καθώς και η διενέργεια δοκιµών 
σύµφωνα µε  τις Τεχνικές Προδιαγραφές.   

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg), βάσει των πινάκων του κατασκευαστή. 

 

Τιµή ανα Kgr πέντε ευρώ & µηδέν λεπτά   (5,00 €) 

 

ΑΤ 2.3 

 

Σχοινί νάυλον  (ΛΙΜ12.04) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΛΙΜ10.1 

Για την προµήθεια και τοποθέτηση σχοινιού από καθαρό νάυλον υλικό που αποτελεί µέρος του 
συστήµατος ρεµέτζων των σκαφών, µήκους και µεγέθους όπως καθορίζεται από την οικεία µελέτη 
και µε την έγκριση του κυρίου του έργου, δηλαδή για την προµήθεια των εν γένει υλικών επί τόπου 
των έργων (σχοινιού νάυλον, µικροϋλικών κλπ.), κοπή, κατεργασία, φθορά, αποµείωση, τοποθέτηση 
σε θέσεις και στάθµες όπως καθορίζεται στα σχέδια και σύνδεση του σχοινιού µε την αλυσίδα, ως και 
για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη, για  την πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης και τα 
οριζόµενα στην Τ.Σ.Υ. και τις υποδείξεις και εντολές της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας προµήθεια 
και τοποθέτηση του νάυλον σχοινιού των ρεµέτζων. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο τοποθετηθέντος νάυλον σχοινιού βάσει πρωτοκόλλου ζυγίσεως που θα 
συνταχθεί. 

 

 
 

 

Τιµή ανα Kgr έξη ευρώ & µηδέν λεπτά   (6,00 €) 

 
 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥ∆Λ 
Λευκάδα, 08 -04-2019 

 
 
 
 
 

 ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Πολ/κός  Μηχανικός Π.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 Λευκάδα, 08-04-2019 

 
 
 
 
 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Πολ/κός  Μηχανικός Π.Ε. 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

α/α Εργασία 

Α
ρ
ιθ
µ
ό
ς 

Τ
ιµ
ολ
ο
γί
ο
υ 

Κ
ω
δ
ικ
ό
ς 

Α
να
θ
εώ

ρ
η

σ
η
ς 

Ε
ιδ
ο
ς 

Μ
ο
νά
δ
α
ς 

Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 
∆απάνη 

Οµάδα  Καθαιρέσεις, Βυθοκορήσεις, Επιχώσεις  

1 
Εκσκαφές πυθµένα θαλάσσης σε 
εδάφη Κατηγορίας Α (ΛΙΜ2.1) 

1.1 ΛΙΜ1210 m3 7.000,00 3,08 
21.560,00 

Άθροισµα οµάδας   Καθαιρέσεις, Βυθοκορήσεις, Επιχώσεις   21.560,00 
Οµάδα  Τεχνικά εξαρτήµατα  

1 
Συµπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι από 
σκυρόδεµα, βάρους 35 µέχρι 80 
τόνων (ΛΙΜ5.1.2) 

2.1 ΛΙΜ5120 m3 100,00 100,00 
10.000,00 

2 Γαλβανισµένες αλυσίδες (ΛΙΜ9.7) 2.2 ΛΙΜ4700 Kgr 6.479,55 5,00 
32.397,75 

3 Σχοινί νάυλον (ΛΙΜ12.04) 2.3 ΛΙΜ10.1 Kgr 212,63 6,00 
1.275,78 

Άθροισµα οµάδας   Τεχνικά εξαρτήµατα   43.673,53 
 
 

 Αθροισµα εργασιών 65.233,53 
 Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 % 11.742,04 
 Σύνολο 76.975,57 
 Απρόβλεπτα  15 % 11.546,34 
 Αναθεωρήσεις 54,70 
 Εργολαβικό αντικείµενο χωρίς ΦΠΑ 88.576,61 
 Φ.Π.Α.   24 % 21.258,39 
 Εργολαβικό αντικείµενο µε ΦΠΑ 109.835,00 
   

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 109.835,00 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 

Τίτλος  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ 
 Πρου

π 
 

109.835,00 Ευρώ ( µε  Φ.Π.Α. 24 %) 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

 
Πηγή  Π∆Ε 

 
  

Κ.Α 
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ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥ∆Λ 

Λευκάδα, 08 -04-2019 
 
 
 

 ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Πολ/κός  Μηχανικός Π.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 Λευκάδα, 08-04-2019 

 
 
 
 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Πολ/κός  Μηχανικός Π.Ε. 
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 

Τίτλος  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ  Προυπ  109.835,00 Ευρώ ( µε  Φ.Π.Α. 24 %) 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  Πηγή  Π∆Ε 

 
  

Κ.Α 
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

 
Άρθρο 1ο: Αντικείµενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 

Άρθρο 2ο: Αντικείµενο της εργολαβικής σύµβασης 
Άρθρο 3ο: Εφαρµοστέα Νοµοθεσία 

Άρθρο 4ο: Υπογραφή σύµβασης κατασκευής 

Άρθρο 5ο: Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 

Άρθρο 6ο: ∆ιεύθυνση του έργου από πλευράς αναδόχου 

Άρθρο 7ο: Πρόγραµµα κατασκευής του έργου 

Άρθρο 8ο: Πρόγραµµα ποιότητας έργων (Π.Π.Ε.) 

Άρθρο 9ο: ∆ιοίκηση του έργου – επίβλεψη από την υπηρεσία 

Άρθρο 10ο: Κοινοποίηση στον ανάδοχο-εκπροσώπηση 

Άρθρο 11ο: Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

Άρθρο 12ο: Ηµερολόγιο έργου 

Άρθρο 13ο: Προθεσµίες – ποινικές ρήτρες 

Άρθρο 14ο: Προκαταβολή - πριµ 

Άρθρο 15ο: Επιµετρήσεις 
Άρθρο 16ο: Λογαριασµοί - πιστοποιήσεις 
Άρθρο 17ο: Απολογιστικές εργασίες 

Άρθρο 18ο: Αναθεώρηση τιµών 

Άρθρο 19ο: Αυξοµείωση εργασιών – νέες εργασίες & επείγουσες πρόσθετες εργασίες 

Άρθρο 20ο: Βλάβες στα έργα – αναγνώριση αποζηµιώσεων 

Άρθρο 21ο: Ακαταλληλότητα υλικών – ελαττώµατα 

Άρθρο 22ο: Έκπτωση του αναδόχου 

Άρθρο 23ο: ∆ιακοπή εργασιών – διάλυση σύµβασης 
Άρθρο 24ο: Υποκατάσταση – πτώχευση - θάνατος 

Άρθρο 25ο: Κατασκευαστική κοινοπραξία - υπεργολαβία 

Άρθρο 26ο: Μητρώο έργου (όπως κατασκευάστηκε) 
Άρθρο 27ο: Κατασκευαστικά σχέδια –λήψη φωτογραφιών 

Άρθρο   28ο:  Εργασίες   που   εκτελούνται  από   την  Υπηρεσία   ή  άλλους  αναδόχους –
Φθορές από εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο 

Άρθρο 29ο: Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 
Άρθρο 30ο: Προσωρινή παραλαβή 

Άρθρο 31ο: Υποχρεωτική συντήρηση έργων 

Άρθρο 32ο: Οριστική παραλαβή 

Άρθρο 33ο: ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση 

Άρθρο 34ο: ∆ιαφορές – αίτηση θεραπείας 
Άρθρο 35ο: Ασφάλιση 

Άρθρο 36ο: Ανάληψη κινδύνων και ευθύνες 

Άρθρο 37ο: Τελικές διατάξεις 
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΆΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Το τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων περιλαµβάνει τους συµβατικούς όρους σύµφωνα µε τους 
οποίους πρόκειται να κατασκευαστεί το ανωτέρω έργο σε συνδυασµό  και προς τους υπόλοιπους  
όρους της διακήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών και προς τα σχέδια και διαγράµµατα  της 
µελέτης και των τυχόν µελετών που θα απαιτηθούν  και που θα συντάξει ο Ανάδοχος  και θα εγκρίνει η 
Υπηρεσία, καθώς και της Εργολαβικής Σύµβασης που θα καταρτισθεί και πρόκειται να γίνει η εκτέλεση του 
έργου. 

 
ΆΡΘΡΟ 2ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Εργολαβία περιλαµβάνει την κατασκευή όλων των εργασιών του έργου : 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟΝ 
ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» 
 
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι αυτές που περιγράφονται στη  Τεχνική Έκθεση του έργου. 

 
 
ΆΡΘΡΟ 3ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται οι 
διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων: 

-     Του  Ν. 4782/2021  Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των 
δηµοσίων   συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας 
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και την υγεία 
-     Του  Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ  Α’  147)  «∆ηµόσιες  Συµβάσεις  Έργων,  Προµηθειών  και  Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
- Των άρθρων 80-110 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων  έργων» (Κ∆Ε) 
- Του  Ν. 4278/2014  (ΦΕΚ  Α’  157) και ειδικότερα  το άρθρο  59 «Άρση περιορισµών  συµµετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα ». 
- Του Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ .Α' 161) 
και λοιπές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

-    Του Ν. 4129/13 (ΦΕΚ Α' 52): «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

-    Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» 

- Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις» 

- Του  Ν. 3548/2007  (ΦΕΚ  Α’  68) «Καταχώριση  δηµοσιεύσεων  των φορέων  του  ∆ηµοσίου  στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

-    Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» 
 
Ως προς τα αποφαινόµενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις των : 
1) Π.∆. 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν και γνωµοδοτούν  και ειδικές ρυθµίσεις  σε θέµατα  έργων 
που εκτελούνται από Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές ρυθµίσεις» (Φ.Ε.Κ. 
84Α΄/2.06.1987) όπως εκάστοτε ισχύει (εκτός των καταργούµενων διατάξεών του σύµφωνα µε το άρθρο 
377 του Ν. 4412/2016), 
2) Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.06.2006), όπως εκάστοτε 
ισχύει σε συνδυασµό  µε τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) όπως εκάστοτε ισχύει (εκτός 
των καταργούµενων διατάξεών τους σύµφωνα µε το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016). Οι σε εκτέλεση των 

ανωτέρω  διατάξεων  εκδοθείσες  κανονιστικές πράξεις 1, καθώς  και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται  
ρητά ή απορρέουν  από  τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας  και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει  την ανάθεση   και  εκτέλεση  του  
έργου  της  παρούσας   σύµβασης,   έστω  και  αν  δεν  αναφέρονται   ρητά παραπάνω. 

 
 
ΆΡΘΡΟ 4ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
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Ο µειοδότης  είναι  υποχρεωµένος,  έπειτα  από  πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας    Υπηρεσίας   να 
προσέλθει στην έδρα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, προσκοµίζοντας την εγγυητική επιστολή που ορίζει η 
∆ιακήρυξη, για να υπογράψει  την Σύµβαση Εργολαβίας. 

Αν  ο µειοδότης  δεν  προσέλθει  για  την υπογραφή  της Σύµβασης  µέσα  στην προθεσµία  που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση ή δεν προσκοµίσει τις απαιτούµενες  εγγυήσεις για την καλή εφαρµογή της 
Σύµβασης,  κηρύσσεται  έκπτωτος.  Στην  περίπτωση   αυτή,  πριν  από   την  έκπτωση,  δεν  απαιτείται 
κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και καταπίπτει υπέρ του έργου η εγγύηση συµµετοχής στη ∆ηµοπρασία 
ως  ειδική  ποινή.  Η έκπτωση  κηρύσσεται  µε  απόφαση   της  ∆ιευθύνουσας  Υπηρεσίας  ενώ  κατά  της 
απόφασης  ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει ένσταση σε ανατρεπτική προθεσµία  δέκα ηµερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης. Η εµπρόθεσµη υποβολή ένστασης αναστέλλει την έκπτωση ενώ επί 
της ένστασης αποφαίνεται  οριστικά η Οικονοµική Επιτροπή, ως Προϊστάµενη Αρχή. 

Κατά  την υπογραφή  της Σύµβασης  ο Ανάδοχος  δηλώνει την έδρα  της επιχείρησης  του και την 
ακριβή ∆ιεύθυνση της. Είναι υποχρεωµένος  να δηλώνει έγγραφα  κάθε µελλοντική µεταβολή, µέχρι την 
πλήρη εκκαθάριση της Εργολαβικής  σύµβασης,  αλλιώς κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην ∆ιεύθυνση που  
έχει  αρχικά  δηλώσει  διατηρεί   όλα  τα  νόµιµα  αποτελέσµατα   της.  Ο  Ανάδοχος  είναι  επίσης 
υποχρεωµένος  να δηλώσει εγγράφως  για την παραλαβή  των εγγράφων,  εξουσιοδοτηµένο  προς τούτο 
πρόσωπο,  κάτοικο της Έδρας της ∆ιευθύνουσας  Υπηρεσίας, το οποίο  εγκρίνεται από  τη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται  από δήλωση και του εξουσιοδοτούµενου  προσώπου ότι 
αποδέχεται  τον γενόµενο  διορισµό  του και στη συνεχεία  κάθε κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται  ότι 
γίνεται  στον Ανάδοχο. Αντικατάσταση του προσώπου  αυτού  είναι  δυνατή  µε  ανάλογη  εφαρµογή  της 
παραπάνω  διαδικασίας.  Η αντικατάσταση ισχύει µόνο µετά την αποδοχή  του νέου προσώπου  από  τη 
διευθύνουσα υπηρεσία. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωµα να ζητά την αντικατάστασή του, 
αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή  εγγράφων  ή απουσιάζει συστηµατικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί 
ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρηση 
νέο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 

 
 
 
ΆΡΘΡΟ 5ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Μελέτη    και γνώση των συνθηκών κατασκευής 

H συµµετοχή στην δηµοπρασία  µε την υποβολή  προσφοράς  αποτελεί  αµάχητο τεκµήριο, ότι ο 
ανάδοχος έχει επισκεφθεί  και ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία  του έργου και έχει πλήρη γνώση των 
γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής αυτού, κυρίως σε ότι αφορά  τις ιδιαιτερότητες  κατασκευής 
του έργου, τους επιτρεπόµενους  χρόνους διακοπής της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τις πάσης φύσης 
πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης  προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές,  τη 
διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση  υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης  εργατοτεχνικού εν γένει 
προσωπικού, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπέλασης, τις συνήθεις µετεωρολογικές 
συνθήκες,  τις  διάφορες  διακυµάνσεις  της  στάθµης  των  υδάτων  των  ποταµών, χειµάρρων,  
παλίρροιας  ή παρόµοιες  φυσικές  συνθήκες  στον τόπο των έργων, τη διαµόρφωση  και κατάσταση του 
εδάφους,  το 

 
 
1. Εξακολουθούν να ισχύουν και οι κανονιστικές πράξεις σε εκτέλεση διατάξεων του Ν. 3669/2008 που 
καταργήθηκαν δυνάµει του άρθρου 377 παρ.1 περ (31) Ν 4412/2016 εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε 
αυτόν (πρβλ. αιτιολογική έκθεση άρθρου 376 Ν. 4412/2016).
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είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκοµένων στην περιοχή κατάλληλων εκµεταλλεύσιµων υλικών, 
το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες)  που θα απαιτηθούν  πριν από την έναρξη και 
κατά την εκτέλεση των εργασιών  και οποιοδήποτε  γενικά παράγοντα  που  δύναται  να επηρεάσει  τις 
εργασίες, την πρόοδο, ή το κόστος αυτών σε συνδυασµό µε τους όρους της Σύµβασης. 

Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία  που αφορά  στους 
όρους  της σύµβασης,  δεν τον απαλλάσσει  από  την ευθύνη  για την πλήρη συµµόρφωσή  του προς τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις  και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα οικονοµικής ή άλλης 
φύσης ή/και παράτασης προθεσµίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει το Έργο κατά τους Όρους της Σύµβασης και τις, 
σύµφωνες  προς  αυτή  και  το  Νόµο,  έγγραφες  εντολές  των  οργάνων  της  ∆ιευθύνουσας  Υπηρεσίας, 
τηρώντας µε ακρίβεια την διάταξη και τις διαστάσεις των διάφορων  µερών του έργου όπως προκύπτουν 
από τα εγκεκριµένα σχέδια και τεύχη της µελέτης. 

Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρµόδιο Όργανο για συµπλήρωση ή τροποποίηση των 
στοιχείων της µελέτης, καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριµένων συµπληρωµατικών εργασιών είναι 
υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος που δεν εκ πληροί τις υποχρεώσεις του µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να διορθώσει  µέσα σε οριζόµενη από τον Φορέα κατασκευής εύλογη 

προθεσµία τα ελαττώµατα του έργου που θα διαπιστωθούν  κατά την διάρκεια της κατασκευής και µέχρι 
την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, ο Φορέας κατασκευής του έργου µπορεί 
να εκτελέσει την διόρθωση  σε βάρος  του Ανάδοχου µε οποιοδήποτε  τρόπο, διατηρώντας  πάντοτε  το 
δικαίωµα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα Έργα που έγιναν 
χωρίς έγγραφη  εντολή έστω κι αν αυτές βελτιώνουν το Έργο. Αν η, χωρίς έγκριση, µεταβολή επιφέρει 
µείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων  καταβάλλεται µόνο η άξια των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν 
πράγµατι   εκτελεστεί,  χωρίς  αυτό  να  αποκλείει  την  εφαρµογή   των  διατάξεων  για  κακοτεχνία.  Σε 
επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο 
των έργων και καταχωρείται στο ηµερολόγιο έργου και στη συνεχεία ο Επιβλέπων ενηµερώνει κανονικά 
την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία προκείµενου αυτή να εκδώσει κανονική διαταγή. Αν η διαταγή αυτή 
τροποποιεί µερικά  ή ολικά τις εντολές  του  Επιβλέποντα, ο  Ανάδοχος αποζηµιώνεται  για  τις εργασίες  
που  έχει εκτελέσει σύµφωνα µε την εντολή της Επίβλεψης µέχρι την λήψη της εντολής της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας. 

 
Εργατικό δυναµικό &  λοιπό προσωπικό, Εξοπλισµός, Εργατική νοµοθεσία. 

Ο Ανάδοχος  υποχρεούται   να  διαθέσει   για  το  Έργο  όλο  το  απαιτούµενο   προσωπικό,  υλικά, 
µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε  άλλα µέσα. 

Ο  Ανάδοχος  σε  κάθε  περίπτωση   βαρύνεται   µε  όλες  τις  απαιτούµενες   δαπάνες   για  την 
ολοκλήρωση του  έργου,  όπως  είναι  οι  δαπάνες  των µισθών  και ηµεροµίσθιων  του  προσωπικού,  οι 
δαπάνες  όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων,  οι δαπάνες  για την µετακίνηση του προσωπικού του, οι 
δαπάνες  των υλικών και της µεταφοράς-διαλογής-  φύλαξης-φθοράς  τους κλπ, οι δαπάνες  λειτουργίας- 
συντήρησης-απόσβεσης-µίσθωσης  µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι – τέλη – δασµοί - ασφαλιστικές 
κρατήσεις & επιβαρύνσεις,  οι δαπάνες  εφαρµογής  των σχεδίων  κατασκευής, των σταθερών  σηµείων 
καταµετρήσεων - δοκιµών - προσπελάσεων  προς το εργοτάξιο και στις θέσεις λήψης υλικών, οι δαπάνες 
εγκατάστασης και διάλυσης Εργοταξίων, οι δαπάνες  αποζηµιώσεως  ζηµιών στο προσωπικό του ή στον 
Κύριο του Έργου ή σε οποιονδήποτε  τρίτο, και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και 
έντεχνη εκτέλεση του Έργου. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής Νοµοθεσίας (όπως 
αναφέρεται   και  στο  άρθρο  11  της  παρούσας),   των  διατάξεων  και  κανονισµών  για  την  πρόληψη 
ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του Φορέα του Έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για 
την λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη µέτρων ασφαλείας είναι 
υποχρεωµένος  να εκπονεί µε ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής 
σήµανσης  έργων  κ.λπ.) και να  λαµβάνει  όλα  τα  σχετικά µέτρα.  Ο ανάδοχος  υπέχει  την πλήρη  και 
αποκλειστική  ευθύνη   για  κάθε  ζηµία  που  προκαλείται  προς  οιονδήποτε   από  την  παράβαση   των 
παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόµενος,  εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζηµιώσεων. 
Ο ανάδοχος  οφείλει  να λαµβάνει µέτρα προστασίας, σύµφωνα  µε την ισχύουσα νοµοθεσία  στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις  του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2.3.2001 (Β' 266), ∆ΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) και 
∆ΙΠΑ∆/οικ889/ 27.11.2002 (Β' 16), στο χρονοδιάγραµµα  των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες 
τροποποιήσεις  ή άλλες αναγκαίες  αναπροσαρµογές  των µελετών  κατά τη φάση  της µελέτης  και της 
κατασκευής του έργου. Το ωράριο εργασίας θα είναι αυτό που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις εκτελούµενες  κατά 
περίπτωση εργασίες. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε  άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις, 
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όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
Άσχετα από την υποχρέωση  του Ανάδοχου να διαθέτει  όλο το προσωπικό που απαιτείται,  τόσο 

για την ∆ιεύθυνση της κατασκευής όσο και για την ίδια την κατασκευή του Έργου, ο αριθµός του εν λόγω 
προσωπικού   πρέπει   να   προσαρµόζεται   σύµφωνα   µε   τις   απαιτήσεις   του   Έργου   µε   βάση   το 
Χρονοδιάγραµµα κατασκευής. Η ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία µπορεί πάντα να διατάσσει  την αποµάκρυνση 
προσωπικού που κρίνεται δικαιολογηµένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του Ανάδοχου. 

Αν ο Ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωµές των αποδοχών  του προσωπικού που χρησιµοποιεί 
στο Έργο, η ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία, µετά από γραπτή όχληση των ενδιαφεροµένων, καλεί τον Ανάδοχο 
να προβεί στην εξόφληση των δικαιούχων εντός δεκαπενθήµερου. Αν αυτό δεν συµβεί τότε η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να συντάσσει καταστάσεις πληρωµής των οφειλόµενων  και να 
πληρώνει απ’ ευθείας  τους δικαιούχους  από τις πιστώσεις του Έργου, για λογαριασµό  του Ανάδοχου 
και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρµογή  των παραπάνω  µπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές µέχρι τριών 
το πολύ µηνών πριν από την όχληση των ενδιαφεροµένων. 

 
Προσβασιµότητα  οδών προσπέλασης - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή 
Μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος  (όπως αναφέρεται  και στο άρθρο 11 της παρούσας)  να 
παίρνει όλα τα κατάλληλα προστατευτικά κ.λ.π. µέτρα, ώστε η παρακώλυση της κίνησης των πεζών και 
οχηµάτων να είναι η ελάχιστη, ακολουθώντας  τις διαταγές  των Αρµοδίων Αρχών και της Επίβλεψης. 
Επίσης είναι υποχρεωµένος  να προβαίνει  µε δαπάνες  του κατά τη διάρκεια  εκτέλεσης των έργων, στην 
προσωρινή σήµανση και φωτοσήµανσή τους. 

Σχετικά µε την λήψη µέτρων ασφάλειας (είναι υποχρεωµένος  να εκπονεί µε ευθύνη και δαπάνες 
του  κάθε  σχετική µελέτη  (στατικότητα  ικριωµάτων,  προσωρινής  σήµανσης  των  Έργων  κλπ) και  να 
λαµβάνει  όλα  τα σχετικά µετρά.,  όπως  αναφέρεται  και στο άρθρο  11 της παρούσας.    Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται    να παίρνει  όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει  κάθε βλάβη σε τεχνικά έργα και 
δρόµους  κάθε φύσης,  που  εξυπηρετούν  την περιοχή,  από  τη χρήση τους ως οδών µεταφοράς  για 
τις ανάγκες του. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε µέριµνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και 
αναγκαία  µέτρα  και, σε  ειδικές  περιπτώσεις,  να  προφυλάσσει  κατάλληλα τις γειτονικές  ιδιοκτησίες, 
προκειµένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε  σηµαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Η ανωτέρω υποχρέωση 
του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες, όπως π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, 
τα άκρα του έργου, τα λατοµεία, οι δανειοθάλαµοι, οι χώροι απόθεσης,  οι δρόµοι που 
χρησιµοποιούνται από τρίτους κτλ. 

Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να εξασφαλίσει  µόνιµη, συνεχή και ελεύθερη  προσπέλαση  προς και 
από τις θέσεις κατασκευής του έργου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων 

Για τις κυκλοφοριακές  ρυθµίσεις  απαγορεύεται η χρήση υποβαθµισµένων υλικών, όπως,  π.χ. 
σιδηρά βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι µεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κτλ, 
επιτρεπόµενων  τούτων  µόνο  για  εντελώς  προσωρινής  και ελαχίστης  χρονικής διάρκειας  επείγουσες 
τοπικές ρυθµίσεις. Η εκπόνηση της µελέτης σήµανσης προσωρινών ρυθµίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Σήµανσης Εκτελουµένων 
Έργων σε Οδούς) της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 11 της παρούσας). 

Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόµενος  από τις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ.  Ενδεικτικά 
και  όχι  περιοριστικά,  αυτός  περιλαµβάνει   πληροφοριακές   και  ρυθµιστικές  πινακίδες,  αναλάµποντα 
σήµατα, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία ασφαλείας, κώνους σήµανσης κτλ. που 
λεπτοµερώς θα καθορίζονται σε κάθε µελέτη αυτού του άρθρου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήµατα, σηµατοδότες και τα λοιπά προστατευτικά µέτρα/ 
έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά  αµέσως τυχόν φθορές  ή απώλειές  τους. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει  να  δοθεί,  για  αποφυγή   κινδύνων  σύγχυσης,  από  τους  χρήστες  της  φωτοσήµανσης  για  
την προστασία  θέσεων  εκτελουµένων  έργων,  µε τη φωτεινή  σηµατοδότηση  της καθοδήγησης  της 
οδικής κυκλοφορίας. 

Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόµια και λοιπές 
προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να 
εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου  χώρου  και να υπάρχει  προστατευτική  σκεπή, η οποία  να 
αποκλείσει  την περίπτωση  πτώσης εργαλείων,  υλικών της κατασκευής κτλ. επί  της κυκλοφορούµενης 
πρόσβασης. Η κατασκευή της ως άνω προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία των εργασιών για 
τις οποίες δεν προβλέπεται  ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει 
ο Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανηγµένο τρόπο, στην προσφορά του. 

Η µη τήρηση των προαναφερθέντων µέτρων αποτελεί παράβαση  των προβλεπόµενων  στις 
Προδιαγραφές Σήµανσης εκτελουµένων έργων εντός ή και εκτός κατοικηµένων περιοχών που εγκρίθηκαν 
µε τις αποφάσεις  του Υ∆Ε 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 επισύρουν  τις προβλεπόµενες  από  τις διατάξεις  του άρθρου  178 του Ν 4412/2016, 
ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 
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Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού 
του  άρθρου,  η Υπηρεσία διατηρεί  το δικαίωµα  να  συµπληρώνει  ενέργειες  του  Αναδόχου, αν  τούτο 
απαιτείται,  σε βάρος και για λογαριασµό του.  Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν ο 
Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί  ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου.  Πέραν του 
καταλογισµού  των σχετικών δαπανών  για  την περίπτωση  εκτέλεσης  εργασιών/ενεργειών  από  την 
Υπηρεσία, η µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου  συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά  του 
Αναδόχου  και επισύρει  την εφαρµογή  συµβατικών  κυρώσεων,  µία  από  τις  οποίες  είναι  η  επιβολή 
προστίµου(ων). 

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρου/περιοχές, 
στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι/περιοχές µπορεί να είναι 
λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις  προκατασκευής τµηµάτων του έργου  κτλ. 
Στην  κατηγορία  αυτή  υπάγεται   και  το  οδικό  δίκτυο  του  ∆ηµοσίου,  στο  οποίο   ο  Ανάδοχος  θα 
πραγµατοποιεί,  σύµφωνα µε δική του ευθύνη και εφόσον επιτραπεί  από τις αρµόδιες Αρχές, αποθέσεις 
περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων ή/και άλλων υλικών. 

 
Σήµανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται  στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες, να 
προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούµενων,  ανάλογα µε τη φύση των έργων (συγκοινωνιακά, 
υδραυλικά,   οικοδοµικά  κτλ.), σηµάτων  και  πινακίδων  ασφαλείας,   προειδοποιητικών,   ρυθµιστικών, 
πληροφοριακών  και να επιµελείται  της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες  για την κυκλοφορία θέσεις 
θα τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήµανση, αυτόµατα σήµατα που θα αναβοσβήνουν 
(FLASH LIGHTS) και κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας, λαµβανοµένου υπόψη του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας, όπως ισχύει. 

Επίσης θα χρησιµοποιούνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόµοι υπάλληλοι του Αναδόχου για 
την ασφαλή  καθοδήγηση  πεζών και τροχοφόρων,  για  την απρόσκοπτη  και ασφαλή  κυκλοφορία  στις 
οδούς  και στις παρακαµπτήριες  και προσπελάσεις  και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την 
ηµέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω µέτρα θα λαµβάνονται µε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε  τροχαίο ατύχηµα ή ζηµία 
συµβεί, οφειλόµενο σε αµέλεια ή µη λήψη των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας από τον ίδιο είτε από τους 
εργαζοµένους που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Ακόµη ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει 
όλα  τα  µέτρα  ασφάλειας  για  την  πρόληψη  ατυχηµάτων  και  την παροχή  πρώτων  βοηθειών  για  το 
εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ή άλλου ατυχήµατος ή ζηµίας στον τόπο 
εκτέλεσης της σύµβασης ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες. 

Σε κατάλληλο σηµείο, για σηµειακά έργα, και στην αρχή και στο τέλος, για γραµµικά έργα, και σε 
εµφανείς  θέσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται,  µε δικά του έξοδα, να τοποθετήσει  πινακίδες, οι οποίες θα 
αναγράφουν   τον  τίτλο της  Αρχής  που  εκτελεί  τα  έργα,  την ονοµασία  του  εκτελούµενου  έργου,  το 
χρηµατοδότη, την επωνυµία  (ή ονοµατεπώνυµο)  του Αναδόχου, του Μελετητή και του τυχόν Τεχνικού ή 
άλλου Συµβούλου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται  να τοποθετεί  πληροφοριακές  πινακίδες  οποιασδήποτε 
διαστάσεως,  που  έµµεσα  ή άµεσα  τον διαφηµίζουν, χωρίς την έγγραφη  αποδοχή  του  κειµένου  της 
πινακίδας  από  τη ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία.   Για έργα  που  συγχρηµατοδοτούνται  από  τα ∆ιαρθρωτικά 
Ταµεία, η ως άνω σήµανση θα συµµορφώνεται  επιπλέον και µε τις σχετικές διατάξεις περί δηµοσιότητας 
των εκτελούµενων έργων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. 

Συµπληρωµατικά των ανωτέρω, ισχύουν τα οριζόµενα στην παραπάνω ενότητα  της παρούσας. 
 
 
Εξοπλισµός -υλικά – φύλαξη – προσωρινές εγκαταστάσεις 

Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος  µε δική του δαπάνη για την επιλογή και παροχή 
των απαραίτητων  εργατικών, υλικών και µηχανηµάτων,  τη µεταφορά  τους από  τις πηγές  προµήθειας 
τους, καθώς και για τη χρησιµοποίηση τους και την εν γένει εκτέλεση των έργων κατά τους όρους της 
παρούσας,  των σχετικών Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών  και των λοιπών εγκεκριµένων συµβατικών 
τευχών και σχεδίων. 

Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και µέχρι την οριστική παραλαβή 
του,  οι εργασίες  ή τµήµα  τους  ή τα υλικά που  χρησιµοποιούνται  ή που  χρησιµοποιήθηκαν  για  την 
εκτέλεση των εργασιών είναι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ελαττωµατικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν 
πληρούν  τις απαιτήσεις  των προδιαγραφών και γενικά δεν  συµφωνούν  µε εκείνα που  ορίζονται στη 
σύµβαση, τότε εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 136, 138, 157, 159 του Ν 4412/16. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία  εκπρόσωπων της 
Υπηρεσίας στον τόπο του έργου,  για να απαλλαχθεί  από  τις συµβατικές  υποχρεώσεις  του, εκεί όπου 
διαπιστώθηκαν,   µεταγενέστερα,   ελαττωµατικές  εργασίας,  παραλείψεις   ή  ατέλειες,  εκτός  αν  αυτές 
οφείλονται σε γραπτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας. 
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Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη  για κάθε καθυστέρηση  στην πρόοδο  ή αποπεράτωση  του 
έργου από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών 
αποβούν υπέρ του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα. 

Ο Ανάδοχος πρέπει  να χρησιµοποιήσει  υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιµα ή ηµικατεργασµένα 
προϊόντα  που  προδιαγράφονται για  την κατασκευή  του  έργου,  συνοδευόµενα,   όπου  απαιτείται  στα 
συµβατικά  τεύχη,  από  κατάλληλα πιστοποιητικά  ποιοτικής  συµµόρφωσης.  Απαγορεύεται η 
χρησιµοποίηση υλικών απροσδιόριστης  ποιότητας  ή άγνωστης προέλευσης  ή η ενσωµάτωση στο έργο 
υλικών που δεν έχουν προηγουµένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Όλα τα προσκοµιζόµενα από  τον Ανάδοχο είδη  και υλικά για ενσωµάτωση  στα έργα θα  είναι 
καινούργια, χωρίς ελαττώµατα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συµβατικούς όρους, που καθορίζουν 
τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα χρησιµοποιηθούν. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει προσκοµίσει στην Υπηρεσία, για προέγκριση της παραγγελίας τους, 
τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία (προέλευση, διαφηµιστικά και κυρίως τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά 
χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας και λοιπά χρήσιµα στοιχεία, σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας) και δείγµατα όλων των βασικών υλικών και του εξοπλισµού, που 
ενσωµατώνονται στο έργο, καθώς και όλων των συσκευών, οργάνων και λογισµικού, τα οποία πρόκειται 
να χρησιµοποιηθούν  από τον Ανάδοχο ή/και υπεργολάβους  του κατά την κατασκευή του έργου. 
Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί  το δικαίωµα  να µην εγκρίνει τη χρησιµοποίηση  οποιουδήποτε 
υλικού,  εξοπλισµού,  οργάνου  ή συσκευής  ή/και επί  µέρους  στοιχείου  του  έργου,  για  το οποίο  δεν 
τεκµηριώνεται, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ότι τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις  είναι σε πλήρη 
συµµόρφωση µε τα συµβατικά τεύχη.  Επίσης θα ληφθεί υπόψη η αξιοπιστία του προµηθευτικού οίκου ή 
βιοµηχανίας, η ύπαρξη οργανωµένης αντιπροσωπείας  στην Ελλάδα για εισαγόµενα  είδη, η παρεχόµενη 
υποστήριξη µετά την πώληση κτλ.  Από ενδεχόµενη απόρριψη  του προτεινόµενου  υλικού ή είδους από 
την Υπηρεσία λόγω ελλιπούς τεκµηρίωσης, δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα οικονοµικής 
ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσµίας. 

Τα αδρανή, τα χωµάτινα και λίθινα υλικά κατασκευής των έργων θα ληφθούν από τις θέσεις που 
θα καθορισθούν κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου. Αυτό γίνεται µετά από υπόδειξη του Αναδόχου, ο 
οποίος θα έχει λάβει υπόψη  τα προδιαγραφόµενα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την 
έγκριση της Υπηρεσίας, για το συµφερότερο  για το ∆ηµόσιο τρόπο. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην 
ΕΣΥ, ο ΚτΕ δεν έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει για τον Ανάδοχο χώρους λήψης υλικών. 

Πριν χρησιµοποιηθεί   οποιαδήποτε   πηγή  υλικών,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται   να  φροντίσει,  µε 
δαπάνες   του,  για   την  εξέταση  του   υλικού  από   εγκεκριµένο  εργαστήριο   προς   διαπίστωση   της 
καταλληλότητάς του. 

Σε  περίπτωση   που   τα  υλικά  από   τις  πηγές   που   αναφέρονται   ανωτέρω   δεν  επαρκούν   
ή αποδεικνύονται ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που θα εγκρίνει 
η Υπηρεσία. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τους εργοταξιακούς χώρους από άτοµα µη έχοντα εργασία 
ή  µη  διαπιστευµένα   ή  µη  δικαιούµενα   για  οποιοδήποτε   λόγο  να  ευρίσκονται  στους  χώρους  που 
εκτελούνται  έργα.  Για  το  σκοπό  αυτό,  θα  χρησιµοποιούνται,   όπου   παρίσταται   ανάγκη,  φύλακες 
υπάλληλοι  του  Αναδόχου γενικά σε όλα  τα εργοτάξια  του  έργου  κατά την ηµέρα  και τη νύχτα.  Τα 
ανωτέρω µέτρα θα λαµβάνονται µε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 

Όλες οι απαιτούµενες  προσωρινές  εγκαταστάσεις (υπόστεγα  αποθήκευσης,  θάλαµοι  διαµονής, 
εργαστήρια, γραφεία  κτλ.), για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν  µε µέριµνα, 
δαπάνη  και ευθύνη  του Αναδόχου, σε θέσεις επιτρεπόµενες  από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρµόδιες 
Αρχές. Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών σ' αυτό, δεν επιτρέπουν,  κατά την απόλυτη κρίση 
της Υπηρεσίας, την απόθεση  υλικών στους χώρους αποθήκευσης,  τότε θα αποτίθενται  µόνον τα υλικά 
εργασίας µιας ηµέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωµα του Αναδόχου για αποζηµίωση, λόγω πρόσθετων ή 
πλάγιων µεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κτλ., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαµβάνονται στις τιµές 
της προσφοράς του. 

 
Ευρήµατα αρχαιολογικού   ή   άλλου   ενδιαφέροντος 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος  να ειδοποιήσει την Υπηρεσία αν τυχών κατά την κατασκευή των 
έργων  βρεθούν  αρχαιότητες  ή οποιαδήποτε  έργα  τέχνης ή και συλλογές αντικειµένων  ή νοµισµάτων 
µεγάλης αξίας δυνάµενες να θεωρηθούν ως “θησαυροί”. 

 
Συνεργασία µε    τον  Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και µε   τρίτους 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεσή οποιονδήποτε άλλων έργων ή 
εργασιών από Φορέα του ∆ηµοσίου τοµέα που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της 
εργολαβίας  του,  να  προστατεύει  τις υπάρχουσες  κατασκευές  & εκµεταλλεύσεις  από  κάθε  βλάβη  ή 
διακοπή λειτουργίας του και χωρίς µείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συµβάλλει στην άµεση 
αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών. 
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Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 
 
            Ο Ανάδοχος πρέπει  να  έχει  υπόψη  του,  ότι  ενδέχεται  στην περιοχή  του  έργου  να  
υφίστανται εναέριες  ή υπόγειες  εγκαταστάσεις ΟΚΩ, ∆ΕΚΟ ή ΝΠ∆∆, οι οποίες πρέπει  να µετατοπιστούν  
από τους κυρίους των. 

Με τις εργασίες  αυτές ουδεµία  οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη θα έχει ο Ανάδοχος, υποχρεούται 
όµως αυτός να διευκολύνει χωρίς προφάσεις  την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται εξ 
αιτίας   αυτού   του   λόγου   ιδιαίτερη   αποζηµίωση   λόγω   καθυστέρησης   ή  δυσχερειών   που   τυχόν 
παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. 

 
 
Χάραξη  και  σήµανση των  έργων  -  Λήψη  στοιχείων κ.λ.π. 

Ο Ανάδοχος, µετά την εγκατάστασή του επιτόπου του έργου, είναι υποχρεωµένος να προβεί στην 
αναζήτηση και εξεύρεση των καταλλήλων χώρων, στην άµεση περιοχή του έργου, για την εγκατάσταση 
του. Αµέσως µετά την κατάληψη αυτών των χώρων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος  να εκτελέσει όλα τα 
απαιτούµενα  έργα, µε δαπάνες  του, τόσο για την διαµόρφωση  και διευθέτηση  των εργοταξίων, όσο και 
τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς. Μετά την ολοκλήρωση των έργων ο Ανάδοχος 
αποµακρύνει, µε δαπάνες του, τα υλικά, µηχανήµατα και διάφορες εγκαταστάσεις από τους παραπάνω 
χώρους και τους παραδίδει  στον Εργοδότη. Όλα αυτά σύµφωνα µε το πρόγραµµα  εκτέλεσης των έργων 
και τις διατάξεις της παρούσας. 

Εάν πριν την προσωρινή παραλαβή παραδοθεί στον Εργοδότη τµήµα του έργου όπως στο άρθρο 
169 του Ν.4412/2016, ο Ανάδοχος οφείλει  να αποµακρύνει,  µε δαπάνες  του, τα µη χρησιµοποιηθέντα 
υλικά και όλα τα υπολείµµατα, καθώς και τα µηχανήµατα και εγκαταστάσεις του από το τµήµα αυτό του 
έργου. 

 
Χαράξεις – διατοµές - επιµετρήσεις 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος  να χαράξει και να σηµάνει µε δαπάνες  του τις γραµµές  που 
καθορίζουν τα έργα που θα εκτελεσθούν, τοποθετώντας  όλα τα αναγκαία σήµατα για την υπόδειξη της 
διεύθυνσης   και  των  ορίων  κάθε  έργου.  Επίσης,  οφείλει  να  διαθέσει   στον  Εργοδότη  το  αναγκαίο 
προσωπικό  για  την επαλήθευση  των χαράξεων,  καθώς  και τα εργαλεία  και υλικά (π.χ. σηµαντήρας, 
ακόντια, πασσάλους χάραξης, ταχύµετρο, χωροβάτη κλπ). 

Πριν από οποιαδήποτε  εργασία, ο Ανάδοχος, µε την παρουσία του Επιβλέποντα και εκπροσώπου 
της Υπηρεσίας, θα προβεί στην ακριβή αποτύπωση  του χώρου του Έργου και των λοιπών θέσεων, στις 
οποίες  µε βάση τα σχέδια προτείνεται  η κατασκευή των τεχνικών και ακόµα, στη λήψη διατοµών  στις 
θέσεις της µελέτης ή και πυκνότερα. Επίσης θα προβεί στην τοποθέτηση, επισήµανση και εξασφάλιση της 
υψοµετρικής αφετηρίας (REPER ), απ' την οποία θα εξαρτηθούν όλες οι εργασίες. 
Οι διατοµές που θα ληφθούν θα υπογραφούν από τον Επιβλέποντα, και τον Ανάδοχο. Εάν ο τελευταίος 
διαφωνεί υπογράφει  µε επιφύλαξη και υποβάλλει, µέσα σε 5 ηµέρες, τις ενστάσεις του στην Υπηρεσία, η 
οποία και αποφασίζει. 
Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί να χορηγήσει τα αναγκαία µέσα για τις εργασίες επαλήθευσης των χαράξεων και 
υψοµετρήσεων, καταβάλλει τις δαπάνες ο Εργοδότης σε βάρος του Αναδόχου και τις παρακρατεί από τον 
1ο λογαριασµό του έργου. 

 
Αυξοµείωση  εργασιών -  Νέες  εργασίες 

Ο Εργοδότης έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, τα 
αρχικά σχέδια και να αυξοµειώσει τις ποσότητες που θα εκτελεσθούν, στο σύνολό τους ή κατά κονδύλιο. 
Στην περίπτωση αυτή θα ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16. 
Για την σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισµού Τιµών µονάδος νέων εργασιών ισχύουν τα νέα Τιµολόγια του 
Ν.3263/04. 
Για τυχόν νέες τιµές µονάδος, για τις οποίες δεν υπάρχει άρθρο στο παραπάνω  τιµολόγιο, ο καθορισµός 
τους θα γίνεται µε βάση τα αναφερόµενα  στο άρθρο 156 του Ν.4412/16. 
 
Εργαστήρια ποιοτικών ελέγχων 

∆εν είναι  υποχρεωτική  η  εγκατάσταση  εργαστηρίων  ποιοτικού  ελέγχου  των υλικών και των 
εργασιών (κοκκοµετρικές συνθέσεις,  σκυροδέµατα  κλπ) στο εργοτάξιο. Για τον σκοπό αυτό ο 
Ανάδοχος αµέσως  µόλις εγκατασταθεί  (εντός εικοσαηµέρου  από την σύναψη  της Σύµβασης) θα 
υποβάλλει  στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατάλογο εργαστηρίων, κρατικών ή εξουσιοδοτηµένων 
ιδιωτικών, µε πίνακα των δοκιµών  (που  προβλέπονται  στα επόµενα  άρθρα  και εν γένει  στα 
Συµβατικά τεύχη) που  θα  εκτελεί έκαστο εξ αυτών, µε δικές του δαπάνες. 

 
Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται  µε δαπάνη  του και πριν από την παράδοση  προς χρήση κάθε τµήµατος 
έργου, καθώς και µετά την περάτωση  ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει  και αποµακρύνει  από τους 
περί το επίµαχο  τµήµα του έργου χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή κατασκευή ή 
εγκατάσταση  που  απαιτήθηκε,  τα  απορρίµµατα,  εργαλεία  και ικριώµατα,  µηχανήµατα,  πλεονάζοντα 
υλικά χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κτλ., να άρει κάθε βοηθητικό έργο 
κτλ., το οποίο θα υποδειχθεί  από την Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήµιο για τη µετέπειτα λειτουργία του 
έργου   ή  τµήµατος  αυτού,   να  ισοπεδώσει   τους  χώρους   στους  οποίους   αυτά   είχαν  αποτεθεί   ή 
εγκατασταθεί  και να παραδώσει  τελείως καθαρές/ούς τόσο τις κατασκευές όσο και τους χώρους γύρω 
από το εργοτάξιο και γενικά να µεριµνήσει για οτιδήποτε άλλο σχετικό απαιτείται για την παράδοση του 
έργου ώστε να λειτουργήσει εύρυθµα, κατά τους όρους της σύµβασης. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται  να προβαίνει, από τη στιγµή που εξέλιπε ο λόγος, κατά την κρίση 
της  Υπηρεσίας,  και  στην  άρση  (καθαίρεση,  αποκόµιση  κτλ.) κάθε  προστατευτικής  κατασκευής  που 
κατασκευάστηκε κτλ. για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) και που επιβλήθηκε 
από οποιοδήποτε  λόγο, για την αποφυγή  κάθε φύσης ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων κτλ. σε ιδιοκτησίες, 
οικοδοµές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα, 
καθώς και αποµάκρυνση των εργοταξίων. 

Εάν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση εκ µέρους της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
δεν προβεί ο Ανάδοχος στην έναρξη και, µέσα σε εύλογη προθεσµία, περάτωση  των ανωτέρω εργασιών, 
αυτές εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου και εκπίπτει η δαπάνη  που έγινε από την πρώτη επόµενη 
πληρωµή  ή την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή κατά οποιοδήποτε  άλλο τρόπο σύµφωνα  µε τις κείµενες 
διατάξεις, πέρα από τη µη έκδοση βεβαίωσης  εµπρόθεσµης  εκτέλεσης του έργου ή τµήµατος αυτού εξ 
αιτίας αυτού του λόγου. 

 
 
∆ηµοσιότητα 
 Ο ανάδοχος  υποχρεούται  µε    την υπογραφή   της  σύµβασης,  δαπάνης  του,  να  προµηθευτεί   
και  να τοποθετήσει,  στέρεα  και  καλαίσθητα,  πινακίδα  µε  τα  στοιχεία  του  έργου,  σε  περίοπτη  θέση  
στο εργοτάξιο. 
 Η πινακίδα θα κατασκευασθεί όπως προδιαγράφεται από τον κανονισµό και σύµφωνα µε 
υπόδειγµα  που θα δοθεί από την Υπηρεσία. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 Η ∆ιεύθυνση του Έργου από την πλευρά του Ανάδοχου στον τόπο κατασκευής του γίνεται από 
τεχνικούς που   έχουν   τα  κατάλληλα  προσόντα   και  είναι   αποδεκτοί   από   την  ∆ιευθύνουσα   
Υπηρεσία.  Πιο συγκεκριµένα του Εργοταξίου θα προΐσταται ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός ή πτυχιούχος 
Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή πτυχιούχος µηχανικός έργων υποδοµής  Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Α.Τ.Ε.Ι) ή τοπογράφος  µηχανικός τεχνολογικής εκπαίδευσης  (Α.Τ.Ε.Ι). O Προϊστάµενος του 
Εργοταξίου θα παρευρίσκεται καθηµερινά στο έργο. 
 Μέσα  σε  δέκα  ήµερες  από  την  υπογραφή   της  Σύµβασης  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  
υποβάλλει  στην ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία  έγγραφο  µε τον εν λόγω ορισµό του “επί του έργου 
µηχανικού” µε τα πλήρη στοιχεία του, ένα σύντοµο βιογραφικό στο οποίο να αναγράφονται  οι τίτλοι 
σπουδών, η άδεια άσκησης επαγγέλµατος  (αν απαιτείται),  η επιστηµονική  & επαγγελµατική  του  
εµπειρία  καθώς  επίσης  και µια Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/85 του εν λόγω τεχνικού ότι αποδέχεται  
την ανάθεση.  Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να µην αποδεχτεί  τον ορισµό του τεχνικού 
αυτού όταν εικάζεται βάσιµα η ανεπάρκεια του. 
 Ο ορισµός  του  προσώπου  αυτού  ως  “επί  του  έργου  µηχανικού”  δεν  αποκλείει  να  του  
ανατεθούν παράλληλα  και  τα  καθήκοντα  του  Συντονιστή  Ασφάλειας  & Υγιεινής,  καθώς  επίσης  και  
καθήκοντα εκπροσώπησης του Ανάδοχου. 

 
 
ΆΡΘΡΟ 7ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος  µέσα σε δεκαπέντε  (15) ηµέρες από την υπογραφή  της 
Σύµβασης, να υποβάλλει  στην  ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία  για  έγκριση  χρονοδιάγραµµα   κατασκευής  
(πρόγραµµα  του Έργου). 
 Στο Πρόγραµµα πρέπει  να προβλέπεται  τέτοια σειρά εκτέλεσης των εργασιών,  ώστε η εκτέλεση 
µιας εργασίας να µη προκαλεί βλάβη σε άλλη εργασία του όλου έργου. 
 Ο Ανάδοχος παραµένει  ο µόνος υπεύθυνος για ζηµιές ή βλάβες των έργων που οφείλονται  στη 
σειρά εκτέλεσης των διαφόρων  εργασιών, είτε η σειρά αυτή προτάθηκε  από τον ίδιο και εγκρίθηκε 
από την Υπηρεσία,  είτε  διατάχθηκε   από  την  Υπηρεσία  και  την  αποδέχθηκε   ο  Ανάδοχος,  χωρίς  
έγγραφες αντιρρήσεις. 
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 Το Πρόγραµµα κατασκευής του Έργου συντάσσεται  υποχρεωτικά  µε την µορφή  τετραγωνικού  
πινάκα (διάγραµµα  Gant) και προαιρετικά µε µορφή δικτυωτής ανάλυσης τύπου CPM (διάγραµµα  Pert) ή 
άλλη δόκιµη   µεθοδολογία.   Οι  αναφερόµενες  εργασίες   ή  οµάδες   εργασιών   θα   είναι   -  µε   την  
ίδια κεφαλαιοποίηση   & αρίθµηση  -  όπως  ακριβώς  παρουσιάζονται  στον  προϋπολογισµό   ανά  
διακριτά τµήµατα του Έργου 
 Η  δοµή  αυτή  σύνταξης  του  ΠτΕ,   ανά  διακριτά  τµήµατα  παράλληλα   µε  τις  ποσότητες  
φυσικού αντικειµένου, είναι απαραίτητη προκειµένου  να είναι ευχερέστερη η παρακολούθηση  της 
προόδου  του Έργου  ώστε  οι  τυχόν  καθυστερήσεις  να  επισηµαίνονται   έγκαιρα  και  να  σχεδιάζονται  
διορθωτικές ενέργειες. Άλλωστε ο συνολικός προϋπολογισµός  του Έργου προέκυψε από τις επί µέρους 
προµετρήσεις και προϋπολογισµούς  των διακριτών τµηµάτων του Έργου. 
 Η χρονική υποδιαίρεση θα είναι ο µηνάς και το ετήσιο τρίµηνο (πχ Γ' 2015, ∆’ 2015 κλπ). 
 Θα συνοδεύεται  από συνοπτικό Οργανόγραµµα του εργοταξίου και αιτιολογική έκθεση - τεκµηρίωση 
των προβλεποµένων  προθεσµιών ανάλογα µε το ανθρώπινο & µηχανικό δυναµικό που πρόκειται διατεθεί 
και τις εκτιµώµενες αποδόσεις. 
 Το Πρόγραµµα του Έργου (ΠτΕ) προσαρµόζεται υποχρεωτικά : 
-στις συµβατικές προθεσµίες,  τόσο στις ενδιάµεσες  τµηµατικές (ενδεικτικές & αποκλειστική) όσο και την 
τελική (περαίωσης) 
Προθεσµίες : 
Η συνολική Συµβατική χρονική διάρκεια ορίζεται στην διακήρυξη του έργου. 
Το Πρόγραµµα του Έργου, µετά την έγκριση του από την ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία καθίσταται Συµβατικό 
Τεύχος. 

 
 
ΆΡΘΡΟ 8ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (Π.Π.Ε) 

Για το έργο δεν απαιτείται η κατάθεση ΠΠΕ, διότι ο προϋπολογισµός  της µελέτης δεν υπερβαίνει 
το  ποσό  των  1.500.000  €  (χωρίς  ΦΠΑ),  σύµφωνα  µε  τις  σχετικές αποφάσεις   ∆ΙΠΑ∆/611/01  – ΦΕΚ 
1013Β/2-8-01 και ∆ΙΠΑ∆/501/03-ΦΕΚ928Β/4-7-03, και το άρθρο 158 του Ν. 4412/16. 

Αν ο Ανάδοχος  έχει ήδη εγκατεστηµένο στην Επιχείρηση  του Σύστηµα  ∆ιασφάλισης Ποιότητας 
εγκεκριµένο από  αναγνωρισµένο  Ελληνικό ή αλλοδαπό  Οργανισµό Πιστοποίησης, είναι υποχρεωµένο 
εντός δέκα (10) ήµερων από την υπογραφή της Σύµβασης να το προσκοµίσει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
σε δυο αντίγραφα. 

 
 
ΆΡΘΡΟ 9ο : ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Η ∆ιοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση  και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από την αρµόδια  τεχνική 
υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία) κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο  136 του  Ν.4412/2016 , ο δε  Ανάδοχος είναι  υποχρεωµένος  να  συµµορφώνεται  προς  τη 
Σύµβαση και τις διαταγές της Επίβλεψης. 

Η Επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των όρων της Σύµβασης και στην 
κατασκευή του Έργου σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και τους ισχύοντες κανονισµούς και 
προδιαγραφές, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισµό του. 

Η Επίβλεψη  µπορεί  να ασκηθεί και εκτός των στενών ορίων του Έργου  επεκτεινόµενη  και σε 
οποιονδήποτε   άλλο  χώρο  κατασκευάζονται  τµήµατα  που  θα  ενσωµατωθούν   στο  Έργο  (λατοµεία, 
ασφαλτικά συγκροτήµατα, εργοτάξια έτοιµου σκυροδέµατος, µηχανουργεία, συγκροτήµατα κοπής & 
διαµόρφωσης σιδηροπλισµου κλπ). 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος  να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της Επίβλεψης και σε 
όλους  τους  προαναφερόµενους χώρους  παραµένοντας  σε κάθε  περίπτωση  αποκλειστικά  
υπεύθυνος, τόσο για την αστική όσο και την ποινική ευθύνη,  αναφορικά  µε τα ατυχήµατα  που θα 
µπορούσαν  να συµβούν στους υπαλλήλους της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
των καθηκόντων τους. 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει την άµεση αποµάκρυνση κάθε υπαλλήλου του Αναδόχου ή 
εργατοτεχνίτη, ο οποίος  είτε απείθησε  είτε έδειξε ασέβεια  προς τους αντιπροσώπους  της ή άλλων 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου κατά την άσκηση ελέγχων, είτε συµπεριφέρθηκε  κατά τρόπο που θίγει το κύρος 
των υπαλλήλων. 
Η άσκηση από την ∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία της επίβλεψης των έργων δεν απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο από οποιαδήποτε  ευθύνη που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή τους 
κείµενους Νόµους. 

Επίσης ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των έργων, δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη των ζηµιών 
που πιθανόν  να προκύψουν  από τυχόν σφάλµατα των σχεδίων της εγκεκριµένης µελέτης, εάν πριν την 
έναρξη των αντιστοίχων έργων δεν διατυπώνει εγγράφως προς τον Εργοδότη τις παρατηρήσεις του για τα 
σφάλµατα αυτά. 

Ο  Κύριος   του  Έργου,      διατηρεί   το  δικαίωµα   της  αντικατάστασης   του   προσωπικού   της 
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∆ιευθύνουσας  Υπηρεσίας ή της Προϊσταµένης Αρχής οποτεδήποτε  και για οποιοδήποτε  αιτία, χωρίς εκ 
του λόγου τούτου να θεωρείται ότι προσβάλλεται έννοµο συµφέρον του Αναδόχου ή να στοιχειοθετείται 
δικαίωµα στον Ανάδοχο να αξιώσει αποζηµίωση ή παράταση προθεσµιών. 

 
 
ΆΡΘΡΟ 10ο : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ  – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
Ισχύουν τα αναφερόµενα  στο άρθρο 143 του Ν. 4412/16. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ. 
1. Ο ανάδοχος  έχει  την υποχρέωση  για  την τήρηση  των διατάξεων  της εργατικής  νοµοθεσίας,  των 
διατάξεων  και κανονισµών για την πρόληψη  ατυχηµάτων  στο προσωπικό  του, ή στο προσωπικό  του 
φορέα  του έργου, ή σε οποιονδήποτε  τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται  οι κίνδυνοι 
ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών  κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), 
Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10  (αρ. 42) (ο Ν. 3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία 
και την ασφάλεια  των εργαζοµένων αρ. δεύτερο,  καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως 
διατάξεις των Ν.1568/85,Π∆ 294/88,Π∆ 17/96, κλπ) 
 
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και 
να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/16 (αρθ. 138 παρ.7). 
β. Να λαµβάνει  µέτρα  προστασίας  σύµφωνα  µε την ισχύουσα  νοµοθεσία  στο Σχέδιο  Ασφάλειας  και 
Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις  του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, 
∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα  των εργασιών, καθώς και τις 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές  των µελετών κατά τη φάση της µελέτης 
και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.8 και αρ.378). 
γ. Να επιβλέπει  ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή  των µέτρων ασφάλειας  και υγείας των εργαζοµένων, να 
τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να 
ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει  τη συµµετοχή  τους σε ζητήµατα  ασφάλειας  και υγείας  : Π∆ 
1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49). 
Για την σωστή εφαρµογή  της παρ.γ στους αλλοδαπούς  εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από 
αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη  ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα 
και τον τρόπο εφαρµογής  των µέτρων ασφάλειας  και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή 
όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 
* Η έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 
του Π∆ 305/96. 

 
3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 
ακόλουθα : 
3.1 Εκ των  προτέρων γνωστοποίηση -Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) -Φάκελος Ασφάλειας Υγείας 
(ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 
α. Να διαβιβάσει  στην αρµόδια  επιθεώρηση  εργασίας  πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των 
προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα 
υπερβαίνει  τις 30 εργάσιµες  ηµέρες  και στο οποίο  θα ασχολούνται  ταυτόχρονα  περισσότεροι  από  20 
εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος  όγκος εργασίας θα υπερβαίνει  τα 500 ηµεροµίσθια  : Π∆ 305/96 (αρ 3 
παρ. 12 και 13). 
Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 
β. Να ακολουθήσει  τις υποδείξεις  / προβλέψεις  των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία  αποτελούν  τµήµα της τεχνικής 
µελέτης  του  έργου  (οριστικής ή  εφαρµογής)  σύµφωνα  µε  το  Π.∆. 305/96  (αρ.3  παρ.8)  και την ΥΑ 
∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.)  ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.8 και αρ.378). γ.  
Να εκπονήσει  τα  ΣΑΥ-ΦΑΥ  και στη συνέχεια  να  τα  προσαρµόζει  και να  τα  συµπληρώνει  (τυχόν 
παραλήψεις  που θα διαπιστώσει  ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα  µε την 
µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στην εκτέλεση του έργου ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, 
τις ιδιαιτερότητές  του,  κλπ (µέθοδος  κατασκευής,  ταυτόχρονη  εκτέλεση  φάσεων  εργασιών,  πολιτική 
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 
δ. Να αναπροσαρµόσει  τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν  σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν  λόγω 
τροποποίησης  της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες  θα απαιτηθούν  τα προβλεπόµενα  από  την 
ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 
(παρ.2.9) του (τ.)  ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.8 και αρ.378). 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 
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στ. Συµπληρωµατικές αναφορές  στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας 
(ΦΑΥ). 
Το  ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα 
άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ  αποσκοπεί  στην πρόληψη  και στον περιορισµό  των κινδύνων για όσους µελλοντικά 
ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
 
Α.  Το  περιεχόµενο  του  ΣΑΥ  και του  ΦΑΥ  αναφέρεται   στο  Π∆ 305/96  (αρ.3  παρ.5-7)  και στις ΥΑ  : 
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9)  του  (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε  οι  οποίες 
ενσωµατώθηκαν στο Ν.4412/16 (αρ. 138 και αρ.378). 
Β. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : 
α. Απαιτείται  Συντονιστής  στη φάση  της µελέτης,  επειδή στο Εργοτάξιο του εν λόγω  Έργου  θα  είναι 
παρόντα πολλά συνεργεία θα οριστεί από τον Ανάδοχο Συντονιστής σε θέµα Ασφάλειας & Υγείας στον 
οποίο θα ανατεθούν  τα καθήκοντα που προβλέπονται  στην παράγραφο  3 του άρθρου 6 του Π∆ 305/96 
και θα έχει τα προσόντα που προβλέπονται και για τους Τεχνικούς Ασφάλειας από το Π∆ 294/88. 
β.  Οι εργασίες  που  πρόκειται  να  εκτελεστούν  ενέχουν  ιδιαίτερους  κινδύνους  :  Π.∆.305/96  (αρθ.12 
παράρτηµα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη  του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο 
δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας  και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την 
αρµόδια  Επιθεώρηση  Εργασίας  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  7  παρ.1  εδάφιο   α'  του  Ν 4030/2011  (ΦΕΚ 
249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
Γ.  Ο ΦΑΥ καθιερώνεται  ως απαραίτητο  στοιχείο για την προσωρινή  και την οριστική παραλαβή  κάθε 
∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 αρ. 
(170 και 172). 
Κατά  την Οριστική Παραλαβή του Έργου  η αρµοδία  επιτροπή  παραλαβής  ελέγχει  και την ύπαρξη  & 
πληρότητα του Φ.Α.Υ (το οποίο και παραδίνεται  πλέον στον κύριο του Έργου) προκειµένου να παραλάβει 
το Έργο, στοιχείο που αναγράφεται  στο Πρωτόκολλο Παραλαβής. 
∆. Μετά την αποπεράτωση  του έργου,  ο ΦΑΥ φυλάσσεται  µε ευθύνη  του Κυρίου του Έργου και το 
συνοδεύει  καθ’  όλη τη διάρκεια  της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ  ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 
(παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
Ε.  ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ  και την κατάρτιση του ΦΑΥ  περιλαµβάνονται  στην 
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 
3.2. Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας -τήρηση στοιχείων ασφάλειας και 
υγείας 
Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
α.  Να  αναθέσει   καθήκοντα  τεχνικού  ασφαλείας   αν  στο  έργο  απασχολήσει   λιγότερους   από   50 
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να αναθέσει  καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας  και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει  στο έργο 50 και 
άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της 
επιχείρησης  ή  να  συναφθεί  σύµβαση  µε  τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης  ή  να 
συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 
Η ανάθεση  καθηκόντων  σε  άτοµα  εντός  της  επιχείρησης  γίνεται  εγγράφως   από  τον  ανάδοχο  και 
αντίγραφό   της  κοινοποιείται  στην  τοπική  Επιθεώρηση  Εργασίας,  συνοδεύεται   δε  απαραίτητα   από 
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
δ.  Στα  πλαίσια  των  υποχρεώσεων   του  αναδόχου  καθώς  και  των  :  τεχνικού  ασφαλείας  και  ιατρού 
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 
ι. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων 
κατά  την  εργασία  κινδύνων  για  την  ασφάλεια   και  την  υγεία,  συµπεριλαµβανοµένων  εκείνων  που 
αφορούν  οµάδες  εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους  κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1α και 
παρ.3-8). 
ιι. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν  τις υποδείξεις 
τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 
Το βιβλίο υποδείξεων  τεχνικού ασφαλείας  και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται  από την 
αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 
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3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει  να αιτιολογεί τις απόψεις  του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή 
Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο  των εργαζοµένων των οποίων  η σύσταση  και οι 
αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 
ιιι. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται  η αιτία και η περιγραφή  του ατυχήµατος και να το 
θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης  παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο 
βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις  εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές 
αρχές και στις αρµόδιες  υπηρεσίες  του ασφαλιστικού οργανισµού  στον οποίο υπάγεται  ο εργαζόµενος 
όλα  τα  εργατικά  ατυχήµατα  εντός  24  ωρών  και  εφόσον  πρόκειται  περί  σοβαρού  τραυµατισµού  ή 
θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων 
του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
iv.  Κατάλογο  των  εργατικών  ατυχηµάτων  που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον  εργαζόµενο  ανικανότητα 
εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
iiv. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

 
3.3.   Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ 
των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο 
εργοτάξιο σύµφωνα  µε το Π∆ 305/96  (αρ.3 παρ.14)  σε συνδυασµό  µε την Υ.Α  130646/1984  του (τ.) 
Υπουργείου Εργασίας. 
Το ΗΜΑ θεωρείται,  σύµφωνα  µε την παραπάνω  Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία 
Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται  από  τους  επιβλέποντες  µηχ/κούς  του  αναδόχου  και της 
∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους  για την διενέργεια  των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι 
αφορά τα αποτελέσµατα  των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής 
εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.)  ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. 
∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 
3.4. Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η Μ Α. Στα 
πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ   
και  επίσης  σε  ειδική  στήλη  του,  να  γίνεται  παραποµπή   των  αναγραφόµενων   υποδείξεων   / 
διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 

 
 
4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 
εργοτάξιο. 
4.1. Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται  να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω 
µέτρα ασφάλειας και υγείας : 
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη 
προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. 
IVµέρος Α, παρ. 18.1). 
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών  της έναρξης λειτουργίας  του εργοταξίου ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, 
ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75- 
79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) και 
τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 
1073/81 (αρ.92 -95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IVµέρος Α, παρ.6). 
δ.  Τη  λήψη  µέτρων  αντιµετώπισης   εκτάκτων  καταστάσεων  όπως  :  κατάρτιση  σχεδίου   διαφυγής 
-διάσωσης  και εξόδων  κινδύνου,  πυρασφάλεια,   εκκένωση χώρων  από  τους  εργαζόµενους,  
πρόληψη 
-αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων,  ύπαρξη πυροσβεστήρων,κλπ. : Π∆ 
1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IVµέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών,  χώρων υγιεινής και υγειονοµικού  εξοπλισµού (ύπαρξη 
χώρων  πρώτων  βοηθειών,  φαρµακείου,  αποχωρητηρίων,  νιπτήρων,  κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), 
Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 
στ. Την εξασφάλιση  της δωρεάν  χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους 
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όπως  : προστατευτικά  κράνη, µπότες  ασφαλείας,  φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες  ζώνες ασφαλείας, 
γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους 
προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του :Π.∆. 1073/81(αρ.102- 
108),  Ν.1430/84   (αρ.16-18),  ΚΥΑ    Β.4373/1205/93   και  οι   τροποπ.   αυτής   ΚΥΑ    8881/94   και  Υ.Α. 
οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

 
4.2 Εργοταξιακή σήµανση –σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση -εκφόρτωση–εναπόθεση 
υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται (όπως αναφέρεται και σε άλλα σηµεία της ΕΣΥ): 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και 
των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 
-Την  Υ.Α  αριθ.  ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011  του  τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι:  «Οδηγίες  Σήµανσης  Εκτελούµενων  Έργων» 
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
-Τη  ΚΥΑ  αριθ.6952/14-2-2011 του  τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα  για  την ασφαλή 
διέλευση  των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που 
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 
-Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 –11 και αρ.52 ) όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν. 
β.  Να  τηρεί  τις  απαιτήσεις  ασφάλειας   που  αφορούν  σε  εργασίες  εναπόθεσης   υλικών  στις  οδούς, 
κατάληψης τµήµατος οδού  και πεζοδροµίου  : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 
(αρ.43,44). 
γ.  Να συντηρεί  και να  ελέγχει  τακτικά τη λειτουργία  των  συστηµάτων  ασφαλείας  και να  τηρεί  τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών 
προβολέων,  των καλωδίων τροφοδοσίας,  των εγκαταστάσεων φωτισµού  εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 
(αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IV µέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
δ. Να προβεί  στα απαραίτητα  µέτρα  ασφάλειας  που  αφορούν  σε εργασίες  φόρτωσης,  εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης,  στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς  υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 
(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IVµέρος Α παρ.11 
και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και 
της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 

 
4.3       Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας -αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ.2). 
α.   Ο  ανάδοχος   οφείλει   να   ελέγχει   τη  σωστή  λειτουργία   και  τον  χειρισµό   των  µηχανηµάτων 
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των 
εγκαταστάσεων,  των µηχανών  και του λοιπού  εξοπλισµού  εργασίας  (ζώνες ασφαλείας  µε µηχανισµό 
ανόδου  και καθόδου,  κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές  κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81  (αρ.17, 45-74 ), 
Ν1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 
155/04,   Π∆ 105/95   (παραρτ.  IX),   Π∆ 305/96   (αρ.12  παραρτ.IV   µέρος  Β   τµήµα  ΙΙ   παρ.7-9),  ΚΥΑ 
15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) 
και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία 
: 
ι. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
ιι. Άδεια κυκλοφορίας 
ιιι. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
ιv. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας 
(χρήσης) 
v. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β ́, τµήµα ΙΙ, παρ. 
8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, 
παρ.2.1). 
Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 
vi.  Βεβαίωση ασφαλούς  λειτουργίας  του  εξοπλισµού  εργασίας  (ορθή  συναρµολόγηση  -εγκατάσταση, 
καλή λειτουργία)  και αρχείο  συντήρησης  αυτού  στο οποίο  θα  καταχωρούνται  τα αποτελέσµατα  των 
ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
vii. Πιστοποιητικό επανελέγχου  ανυψωτικού  µηχανήµατος, οδηγίες  χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο 
βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 
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5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο 
εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 
εκτελούµενου έργου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα 
απαιτούµενα 
µέτρα ασφάλειας  και υγείας,  κατά περίπτωση,  ανάλογα  µε το είδος  των εργασιών  του εκτελούµενου 
έργου. 
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα: 
5.1  Κατεδαφίσεις 
: 
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18-33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93,Π∆ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.  ΙΙΙ  ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94,Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95  και  ΥΑ  Φ6.9/25068/1183/96,Π∆  305/96  (αρ.  12,  παραρτ.IV  µέρος  Β  τµήµα  II, 
παρ.11), ΚΥΑ  3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού  Π∆ 
2/06,Π∆ 212/06, ΥΑ 
21017/84/09. 
5.2  Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: 
Ν. 495/76,  Π∆ 413/77,  Π∆ 1073/81  (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ  αρ. 3046/304/89  (αρ.8-ασφάλεια  και αντοχή 
κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ  3329/89 και η τροπ. αυτής :ΥΑ  Φ.28/18787/1032/00,Ν. 2168/93,Π∆ 396/94 (αρ.9 
παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ),  ΥΑ  3009/2/21-γ/94,  ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94  και  οι  τροπ.  αυτής  :ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96,Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06,Π∆ 305/96 (αρ. 
12, παραρτ. IVµέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 
). 
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας –ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε 
στέγες. 
Π∆ 778/80,  Π∆ 1073/81  (αρ.34-44), Ν.1430/84  (αρ. 7-10), ΚΥΑ  16440/Φ.10.4/445/93,  Π∆ 396/94  (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IVµέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4- 
6,14 
). 
5.4  Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές 
εργασίες 
Π∆ 95/78,  Π∆ 1073/81  (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90  (αρ.15), Π∆ 396/94  (αρ.9 παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ), 
Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
5.5  Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26-33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. IVµέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 
5.6   Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
(Σήραγγες κυκλοφορίας  οχηµάτων,  αρδευτικές  σήραγγες,  υπόγειοι  σταθµοί  παραγωγής  ενέργειας  και 
εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε 
στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια  της γης.) Ν.495/76, Π∆413/77, Π∆225/89, ΚΥΑ  
3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ  Φ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, Π∆396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 
3009/2/21-γ/94, Π∆455/95 και η τροπ. Αυτού: Π∆2/06, Π∆305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παρ.10). 
5.7 Καταδυτικές  εργασίες  σε  Λιµενικά  έργα(Υποθαλάσσιες  εκσκαφές,  διαµόρφωση  πυθµένα 
θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) 
Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 
3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IVµέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

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

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ  ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 
A. ΝΟΜΟΙ Π. ∆. 305/96 ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 

Ν. 495/76 Π. ∆. 89/99 ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

Ν. 1396/83 Π. ∆. 304/00 ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 

Ν. 1430/84 Π. ∆. 155/04 ΚΥΑ αρ.6952/11 
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Ν. 2168/ 93 Π. ∆. 176/05 ΥΑ 3046/304/89 

Ν. 2696/99 Π. ∆. 149/06 ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

Ν. 3542/07 Π. ∆. 2/06 ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 

Ν. 3850/10 Π. ∆. 212/06 ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 

Ν. 4030/12 Π. ∆. 82/10 ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 

Ν.4412/16 Π. ∆. 57/10 ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11 

Π. ∆. 413/77 ΥΑ 130646/84 ΥΑ 21017/84/09 

Π. ∆. 95/78 ΚΥΑ 3329/89 Πυροσβεστική διάταξη 7, 

Π. ∆. 216/78 ΚΥΑ 8243/1113/91 Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

Π. ∆. 778/80 ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Π. ∆. 1073/81 KYA 16440/F.10.4/445/93 ΦΕΚ 450/Β/94 

Π. ∆. 225/89 ΦEK 220/A/94 ΦΕΚ 451/Β/93 

Π. ∆. 31/90 ΦEK 220/A/94 ΦΕΚ 301/Β/94 

Π. ∆. 70/90 ΦEK 221/A/94 ΦΕΚ 73/Β/94 

Π. ∆. 85/91 ΦEK 67/A/95 ΦΕΚ 978/Β/95 

Π. ∆. 499/91 ΦEK 268/A/95 ΦΕΚ 677/Β/95 

ΦEK 337/A/76 ΦEK 212/A/96 FEK 94/A/99 ΦΕΚ 1035/Β/96 

ΦEK 126/A/83 ΦEK 241/A/00 ΦΕΚ 113/Β/97 

ΦEK 49/A/84 ΦEK 121/A/04 ΦΕΚ 987/Β/99 

ΦEK 147/A/93 ΦEK 227/A/05 ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΦEK 57/A/99 ΦEK 159/A/06 ΦΕΚ 708/Β/03 

ΦEK 50/A/07 ΦEK 268/A/06 ΦΕΚ 420/Β/11 

ΦEK 116/A/08 ΦEK 212/A/06 ΦΕΚ 59/∆/89 

ΦEK 84/A/10 ΦEK 145/A/10 ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΦEK 249/A/12 ΦEK 97/A/10 ΦΕΚ 1176/Β/00 

∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ 686/Β/01 

ΦEK 128/A/77 ΦEK 154/B/84 ΦΕΚ 266/Β/01 

ΦEK 20/A/78 ΦEK 132/B/89 ΦΕΚ 16/Β/03 

ΦEK 47/A/78 ΦEK 138/B/91 ΦΕΚ 905/Β/11 

ΦEK 193/A/80 ΦEK 187/B/93 ΦΕΚ 1287/Β/09 

ΦEK 260/A/81 ΦEK 765/B/93 ΦΕΚ 155/Β/96 

 
 
ΦEK 106/A/89 Α∆Α: Β4301-8ΞΩ ∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΦEK 31/A/90 Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

ΦEK 31/A/90 ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 

ΦEK 38/A/91 ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

ΦEK 180/A/91 ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ Π/208/12-9-03 

Π. ∆. 395/94 ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ οικ/215/31-3- 

Π. ∆. 396/94 ΥΑ 3131.1/20/95/95 08 

Π. ∆. 397/94 ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

Π. ∆. 105/95 ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96  

Π. ∆. 455/95 Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97  

 
Επί πλέον διευκρινίζεται ότι πριν από την έναρξη λειτουργίας του Εργοταξίου ο Ανάδοχος µεριµνά για την 
επικαιροποίηση  του Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ) και για την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας & 
Υγείας (Φ.Α.Υ) όπως επιτάσσει η παράγραφος  3 του άρθρου 3 του Π∆/τος 305/96. 

 
Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. και 
Φ.Α.Υ.). 
 
1. Κανονιστικές απαιτήσεις. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, διατάγµατα, 
αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες  του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της υπηρεσίας  αναφορικά  µε την 
ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 
2. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.). Ο ανάδοχος θα πρέπει 
να εφαρµόσει το Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε. στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. 
Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε. ορίζονται οι εξής: 
2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
2.2 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. 
Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας  των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα 
οποία θα παρέχουν  τις υπηρεσίες  του τεχνικού ασφαλείας,  συντονιστή θεµάτων ασφαλείας  και υγείας, 
καθώς  και του γιατρού  Εργασίας  θα  πρέπει  να είναι  σύµφωνα  µε τις απαιτήσεις  της νοµοθεσίας  (Ν. 
1568/85,  Π∆ 17/96,  Π∆ 305/96,  Π∆ 294/88).  Η ανάθεση  των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας  και 
συντονιστή ασφάλειας  και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως  και 
κοινοποιείται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο Αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. 
Για  την κάλυψη  αναγκών  του σε υπηρεσίες  τεχνικού ασφάλειας,  συντονιστή ασφάλειας  και γιατρού 
Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. περιλαµβανοµένης  της 
εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση  προσωπικού, κλπ. Ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται 
µε εξωτερικούς συνεργάτες  ή και µε ειδικά  αδειοδοτηµένη  (Π∆ 95/99,  Π∆ 17/96)  από  το Υπουργείο 
Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.). 
2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα Α.Υ.Ε.. 
2.4 Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων. 
2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. 
Κατ ελάχιστον απαιτούνται  διαδικασίες  για  αναφορά  ατυχήµατος,    διερεύνηση  των ατυχηµάτων  και 
τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας, αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, 
χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, εκπαίδευση προσωπικού, ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων. 
2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από την 
νοµοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της µελέτης ή της κατασκευής. 
2.7 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων. 
Ο ανάδοχος  θα  πρέπει  να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση  των χώρων, του εξοπλισµού,  των 
µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή το 
απαιτούν  οι συνθήκες  εκτέλεσης του έργου,  ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την 
επανόρθωση  των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται.  Οι επιθεωρήσεις  πρέπει να 
τεκµηριώνονται γραπτά.  
Άλλες προβλέψεις 
Εκ των προτέρων  γνωστοποίηση  της έναρξης των εργασιών  στο Έργο  προς το αρµόδιο  Κ.Ε.Π.Ε.Κ.  του 
Σ.ΕΠ.Ε. 
Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα Α.Υ.Ε.. 
Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο. 
Πρόβλεψη  για  σύγκληση µηνιαίων  συσκέψεων  για  θέµατα  Α.Υ.Ε. µε  τον συντονιστή Α.Υ.Ε. και τους 
υπεργολάβους,  παρουσία του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού Εργασίας. 
Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 
Ο συντονιστής ασφάλειας  και υγείας του έργου υποχρεούται  να κάνει την αναθεώρηση  του Σχεδίου και 
του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί  τις εργασίες  όσον αφορά  θέµατα 
Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ. 
Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (Φ.Α.Υ.) εµπεριέχονται οι 
ενδεχόµενες    τροποποιήσεις    που   έχουν   επέλθει.    Συνεπώς   ο   Φάκελος   Ασφάλειας   και   Υγείας 
συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος  ώστε 
να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάσθηκε. 

 
Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα 
εξής: 

-     Γενικά 
-     Είδος έργου και χρήση αυτού 
-     Σύντοµη περιγραφή του έργου 
-     Ακριβής διεύθυνση του έργου 
-     Στοιχεία κυρίου του έργου 
-     Στοιχεία του υπόχρεου για εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 
-     Πληροφορίες για τα υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 
-     Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 
-     Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 
-     Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 
-     Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 
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-     ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών. 
- Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται  στις ισχύουσες  διατάξεις π.χ. ειδικοί 

τύποι  ικριωµάτων,  αντιστηρίξεις  µεγάλων  ορυγµάτων,  ή  επιχωµάτων  κλπ. Και  διατάξεις  για 
πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 

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

- Tην καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας 
κάθε φάσης και υπόφασης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ. 
Χ= Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 
Μ= Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 
Υ= Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 

- Σε περίπτωση  ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων  εργασιών θα πρέπει  να λαµβάνονται  υπόψη  οι 
επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 

-    Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 
- Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται  συγκεκριµένα µέτρα για την 

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

 
Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:  

-     Γενικά : 
-     Είδος έργου και χρήση αυτού 
-     Ακριβή διεύθυνση του έργου 
-     Αριθµό αδείας 
-     Στοιχεία του κυρίου του έργου 
-     Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 
-     Στοιχεία από το µητρώο του έργου : 
-     Τεχνική περιγραφή του έργου 
-     Παραδοχές µελέτης 
-     Τα σχέδια «ως κατεσκευάσθη» 
- Οδηγίες  και  χρήσιµα  στοιχεία  σε  θέµατα   ασφάλειας   και  υγείας,  τα  οποία  θα  πρέπει   να 

λαµβάνονται  υπόψη  κατά τις ενδεχόµενες  µεταγενέστερες  εργασίες  καθ όλη την διάρκεια  της 
ζωής του έργου, π.χ. Εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κλπ. 

-     Ενδεικτικά  οι οδηγίες  και τα στοιχεία  αυτά  αναφέρονται  στον ασφαλή  τρόπο  εκτέλεσης των 
διαφόρων    εργασιών,    στην   αποφυγή    κινδύνων    από    τα   διάφορα    δίκτυα    
(ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού, κλπ.) στην πυρασφάλεια  κλπ. 

-     Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 
Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 

α. Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν  τη χρήση του έργου από 
τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν  στους χρήστες 
ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση εκτάκτων 
γεγονότων. 
β.Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης 
του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής 
λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. 
γ.Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση 
του έργου. 

Κατά  την εκτέλεση του έργου,  το Σ.Α.Υ.  και ο Φ.Α.Υ.  τηρούνται  στο εργοτάξιο µε ευθύνη  του 
αναδόχου και είναι στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

Η ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία υποχρεούται  να παρακολουθεί  την ύπαρξη και εφαρµογή  των Σ.Α.Υ.-
Φ.Α.Υ.  

Μετά την αποπεράτωση  του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει  το έργο καθ όλη
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την διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του 
ΚτΕ. 

 
∆απάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και         Φ.Α.Υ. 
Όλες  οι  δαπάνες   που  συνεπάγονται   τα  παραπάνω,   αφορούν   στην  οργάνωση  του  εργοταξίου  
και απαιτούνται  από τον νόµο, βαρύνουν  τον Ανάδοχο και θα πρέπει  να έχουν συνυπολογιστεί  από 
αυτόν κατά την διαµόρφωση της προσφοράς του. 

 
ΆΡΘΡΟ 12ο : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 
Με µερίµνα  του Ανάδοχου τηρείται ηµερολόγιο  σε βιβλιοδετηµένα  διπλότυπα  αριθµηµένα  φύλλα. Το 
ηµερολόγιο συµπληρώνεται  καθηµερινά  και αναγράφονται  σε αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες 
που επικρατούν, αριθµητικά στοιχειά για το απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα 
χρησιµοποιούµενα   µηχανήµατα,  τα  προσκοµιζόµενα  υλικά,  τις εκτελούµενες  εργασίες  µε  
συνοπτικό τρόπο,  τις  εργαστηριακές  εξετάσεις,  τις  εντολές  και  παρατηρήσεις  των  Οργάνων  
Επίβλεψης,  τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό µε το Έργο σηµαντικό πληροφοριακό 
στοιχείο. 

   Το Ηµερολόγιο υπογράφεται από εντεταλµένο Όργανο της Επίβλεψης και τον εκπρόσωπο του 
Ανάδοχου. 
Το  ένα  αποκτώµενο  φύλλο  περιέρχεται   στη  ∆ιευθύνουσα   Υπηρεσία.  Οι  έγραφες   στο  
Ηµερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά  στοιχειά για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναµη απασχολούµενου  
προσωπικού και µηχανηµάτων και γενικά για την παροχή εικόνας προόδου του Έργου. 

 
Η  ∆ιευθύνουσα   Υπηρεσία   µπορεί   πάντα   να   ορίσει   την  εγγραφή   στο   Ηµερολόγιο   
σηµαντικών πληροφοριών  ή άλλων στοιχείων σχετικών µε το συγκεκριµένο Έργο, ή να ζητήσει από τον 
Ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Η τήρηση αυτού του γενικού Ηµερολογίου δεν 
αποκλείει και την τήρηση και άλλων τεχνικών καταγραφών (µε ηµερολογιακή µορφή) που τυχόν 
απαιτούνται από άλλα Συµβατικά Τεύχη ή που θα ζητηθούν από την Επίβλεψη, όπως ηµερολόγιο 
σκυροδέµατος, ηµερολογιακές εργαστηριακές καταγραφές καθιζήσεων, ηµερολόγιο πυροδοτήσεων, 
κλπ. 

 
 
 
ΆΡΘΡΟ 13ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Η ολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες, όπως 
ορίζεται και στη διακήρυξη και το χρονικό διάστηµα αυτό ξεκινά από την υπογραφή της σύµβασης. 
Επί πλέον προβλέπονται:  
Εντός της προθεσµίας δέκα πέντε ηµερών από την Σύµβαση, πρέπει να ολοκληρωθούν: 
α) η εγκατάσταση και η πλήρης εργοταξιακή ανάπτυξη σύµφωνα µε τα Συµβατικά τεύχη, το Πρόγραµµα 
(χρονοδιάγραµµα)   του  Έργου,  β)  οι  απαιτούµενες   µελέτες  συνθέσεως   (για  αδρανή,  
σκυροδέµατα, άσφαλτο), 

 
Παράταση της προθεσµίας εγκρίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 147 του 
Ν.4412/16. Η παράταση χορηγείται: 
Είτε “µε αναθεώρηση”,  όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του Έργου ή του αντίστοιχου 
τµήµατος  δεν  οφείλεται  σε  αποκλειστική  υπαιτιότητα  του  Αναδόχου  ή  προκύπτει  από  αύξηση  
του αρχικού Συµβατικού αντικειµένου,  µετά από Ανακεφαλαιωτικό Πινάκα Εργασιών και 
συµπληρωµατική Σύµβαση. 
Είτε “χωρίς αναθεώρηση”  (για το σύνολο ή µέρος  των υπολειποµένων  εργασιών),  όταν η 
παράταση κρίνεται σκόπιµη για το συµφέρον  του Έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του σύνολου ή 
µέρους των υπολειπόµενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
Αν η παράταση εγκρίνεται “χωρίς αναθεώρηση” για το σύνολο των υπολειπόµενων  εργασιών του 
Έργου 
επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες άσχετα προς την έγκριση ή µη της παράτασης 
αυτής. 
Η έγκριση  παρατάσεων   προθεσµιών   γίνεται  από  την  Προϊσταµένη  Αρχή,  ύστερα  από  αίτηση  
του Αναδόχου. Παράταση προθεσµίας  µπορεί να εγκριθεί και χωρίς έγκριση του Αναδόχου αν η 
εγκρινόµενη παράταση δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσµία . 
Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στην ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία, που διατυπώνει  πάντοτε τη γνώµη 
της προς την Προϊσταµένη Αρχή. 
Όταν πρόκειται για “παράταση  χωρίς αναθεώρηση”  ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας  Υπηρεσίας, σε 
αντιπαράσταση   µε  τον  Ανάδοχο,  καταρτίζει  Πινάκα  ∆ιαχωρισµού  των  εργασιών   σε  εκείνες  που 
µπορούσαν να εκτελεστούν σε προηγούµενη  αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές εργασίες. Επί 
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πλέον οι πρώτες  διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική  περίοδο  µέσα στην οποία  µπορούσε  και 
έπρεπε  να εκτελεστούν. Ο πινάκας  αποτελεί  πράξη της ∆ιευθύνουσας  Υπηρεσίας και ο Ανάδοχος 
δικαιούται  να υποβάλλει  ένσταση  κατά  του  πινάκα  διαχωρισµού  µόνο  αν  τον  έχει  υπογράψει   µε  
επιφύλαξη.  Σε περίπτωση   άρνησης  του  Αναδόχου  να  συµπράξει   στην  κατάρτιση  ή  να  
υπογράψει   τον  πίνακα εφαρµόζεται ανάλογα η διάταξη του άρθρου 161 του Ν.4412/16. 
Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται  στον Ανάδοχο για κάθε µέρα υπέρβασης  της συνολικής 
προθεσµίας ορίζεται σε 15% της µέσης ηµερησίας αξίας του Έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών 
ίσο µε το 20% της προβλεπόµενης  από την Σύµβαση συνολικής προθεσµίας.  Για τις επόµενες  µέρες, 
µέχρι ακόµη 15% της αρχικής συνολικής Συµβατικής  προθεσµίας,  η ποινική ρήτρα για κάθε µέρα  
ορίζεται  στο 20% της µέσης ηµερήσιας άξιας του Έργου. Για την εφαρµογή  των ποινικών ρητρών η 
µέση ηµερήσια αξία του Έργου  προκύπτει  αφού  διαιρεθεί  το συνολικό χρηµατικό ποσόν της 
Σύµβασης,  µαζί µε το ποσόν των τυχόν συµπληρωµατικών Συµβάσεων (µε ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα  
άλλα χωρίς αναθεώρηση  και ΦΠΑ) µε τον αριθµό των ηµερών της συνολικής προθεσµίας.  Οι χρόνοι 
υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες και  τα  ποσά  και  οι  προθεσµίες   όπως  προβλέπονται   
στην  αρχική  Σύµβαση,  χωρίς  παρατάσεις   ή αναθεώρηση. 
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται  για την υπέρβαση  της συνολικής προθεσµίας  δεν επιτρέπεται  
να υπερβούν συνολικά το 6% του συµβατικού ποσού χωρίς ΦΠΑ.  
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη Απόφαση της ∆ιευθύνουσας  Υπηρεσίας και 
παρακρατούνται από τον επόµενο λογαριασµό του Έργου. Με απόφαση επίσης της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας ανακαλούνται  υποχρεωτικά  οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση  των “ενδεικτικών τµηµατικών 
προθεσµιών” εφόσον το έργο περατωθεί µέσα στην συνολική προθεσµία και τις εγκεκριµένες 
παρατάσεις της.  Αντιθέτως  οι   επιβληθείσες   ποινικές   ρήτρες   για   υπέρβαση   των  
αποκλειστικών   τµηµατικών προθεσµιών δεν ανακαλούνται. 

 
ΆΡΘΡΟ 14ο: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ - ΠΡΙΜ 
∆εν προβλέπεται   η  χορήγηση  προκαταβολής. 
Πριµ νωρίτερης περαίωσης δεν προβλέπεται. 

 
ΆΡΘΡΟ 15ο : ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
Οι επιµετρήσεις θα γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 
4412/2016. 

 
ΆΡΘΡΟ 16ο : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Οι λογαριασµοί  θα συντάσσονται από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλονται,  τόσο σε γραπτή όσο και 
σε ψηφιακή µορφή. Ισχύουν τα αναφερόµενα  στο άρθρο  152 του Ν.4412/2016. 

 
ΆΡΘΡΟ 17ο : ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Ισχύουν τα αναφερόµενα  στο άρθρο 154 του Ν. 
4412/16. 

 
ΆΡΘΡΟ 18ο : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
Ισχύουν τα αναφερόµενα  στο άρθρο 153 του Ν. 4412/16. Ο Πίνακας Αναθεώρησης θα υποβάλλεται και 
σε ψηφιακή µορφή. 

 
ΆΡΘΡΟ 19ο : ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ KAI AΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Ο Φορέας  κατασκευής του Έργου  έχει το δικαίωµα  κατά την διάρκεια  της Σύµβασης  να αναθέτει  
την εκτέλεση συµπληρωµατικών εργασιών σύµφωνα µε τα αναφερόµενα  στο άρθρο 156 του Ν.4412/16. 
Αν υπάρχει  ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες  και απρόβλεπτες  πρόσθετες  εργασίες, ισχύει το 
άρθρο 
155 (υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 132) του Ν. 4412/16 και µπορεί να εγκριθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή η εκτέλεσή τους πριν από την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) 
και µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. Στο ανωτέρω  
ποσοστό περιλαµβάνεται σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών της παραγράφου 10 του 
άρθρου 154. Για  την  έγκριση  αυτή  η  ∆ιευθύνουσα   Υπηρεσία  συντάσσει  τεχνική  περιγραφή   των  
εργασιών,  µε αιτιολόγηση  του  επείγοντος  και  εκτίµηση  της  δαπάνης,   µε  βάση  τις  συµβατικές  
τιµές  µονάδας  ή ενδεικτικές τιµές για νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις 
εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στις σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από την 
έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών  και  που  ενσωµατώνονται   στον  επόµενο   
Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  Εργασιών.  Οι εργασίες   για   τις  οποίες   δεν   υπάρχει   εγκεκριµένη   νέα   
τιµή   περιλαµβάνονται   στους   σχετικούς λογαριασµούς µε τις ενδεικτικές τιµές µειωµένες κατά είκοσι 
τοις εκατό (20%). 
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ΆΡΘΡΟ 20ο : ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 
Ισχύουν τα αναφερόµενα  στο άρθρο 157 του Ν. 
4412/16. 
 
ΆΡΘΡΟ 21ο : ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα  στο άρθρο 159 του Ν. 
4412/16. 

 
ΆΡΘΡΟ 22ο : ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα  στο άρθρο 160 του Ν. 
4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 23ο : ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ∆ΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα  στο άρθρο 161 του Ν. 
4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 24ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ– ΘΑΝΑΤΟΣ 
Έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα  στα άρθρα 164 και 167 του Ν. 
4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 25ο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
'Eχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα  στο άρθρο 140 του 
Ν.4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 26ο : ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ (ΟΠΩΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ – as built) 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος  να τηρεί σχολαστικά λεύκωµα φωτογραφιών  των διάφορων 
κατασκευαστικών  σταδίων,   ιδιαίτερα   όταν  πρόκειται   για  αφανείς   εργασίες   µε  ηµεροµηνίες   και 
ερµηνευτικές λεζάντες ανά φωτογραφία. 
Επίσης είναι υποχρεωµένος να τηρεί πλήρες µητρώο µε τα τελικά κατασκευαστικά σχεδία (ανεξάρτητα 
αν 
αυτά είναι ίδια µε εκείνα της εγκεκριµένης µελέτης ή τροποποιηµένα σε οποιοδήποτε  
βαθµό). 
Τόσο το λεύκωµα  των φωτογραφιών  όσο και το µητρώο των “as built” σχεδίων  (σε έγγραφη  και 
σε ψηφιακή µορφή) αποτελούν το ΤΕΛΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ (as built) και παραδίνεται  στον Επιβλέποντα 
του Έργου ο οποίος το εντάσσει στον Φάκελο του Έργου που διατηρεί η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία . 
Το “Μητρώο Έργου - as built” αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο για την προσωρινή και οριστική 
παραλαβή και η ύπαρξη του µνηµονεύεται στα σχετικά Πρωτόκολλα. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 27ο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ – ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος,  µε την αποπεράτωση  των εργασιών και πριν από την 
προσωρινή παραλαβή, να συντάξει µε δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2) αντίγραφα στην 
Υπηρεσία : 
 1.1.Τοπογραφικό  διάγραµµα  σε κλίµακα 1:500 της τελικής διάταξης του έργου  µε υψοµετρικές  
και οριζοντιογραφικές ενδείξεις. 
 1.2. Ακριβή διαγράµµατα  σε κλίµακα 1:50, θεµελιώσεων  – ξυλοτύπων (κατόψεων και τοµών) µε 
τον οπλισµό, στα οποία  θα αναγράφονται  τα πραγµατικά  στοιχεία των επί µέρους  τµηµάτων, όπως 
βάθη, διαστάσεις, θέσεις, διατοµές κ.λ.π. πλήρως ανταποκρινόµενα µε τα πραγµατικώς εκτελεσθέντα 
έργα. 
2.  Ο ανάδοχος  είναι  υποχρεωµένος   να  πάρει  και  να  εκτυπώσει  µε  δαπάνες   του  έγχρωµες  και 
ασπρόµαυρες  φωτογραφίες  πριν από  την έναρξη των εργασιών  κατά τις πιο  ενδιαφέρουσες 
φάσεις εκτέλεσης του έργου και µετά το πέρας των εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται οι 
τελευταίες όψεις, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 

 
ΆΡΘΡΟ 28ο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ  – ΦΘΟΡΕΣ ΑΠΟ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος  να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών, που δε 
συµπεριλαµβάνονται  στη σύµβασή  του, από  άλλους εργολήπτες  που  έχει εγκαταστήσει ο κύριος 
του έργου,  να  διευκολύνει  την εκτέλεσή  τους,  µε  τα  µέσα  που  χρησιµοποιεί  (ικριώµατα,  κ.λ.π.) 
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και να ρυθµίσει  την εκτέλεση των εκτελουµένων από αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να µην 
παρεµποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες. 
2. Οποιαδήποτε  φθορά  ή ζηµία  που  προκληθεί  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου,  σε οποιαδήποτε 
κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος  να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει 
τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζηµιά ή τη φθορά στην προτέρα τους κατάσταση. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 29ο : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Όταν λήξει η προθεσµία  περάτωσης  (άρθρο 168 του Ν.4412/16) του συνόλου του Έργου, ο 
Επιβλέπων αναφέρει  στη ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία αν τα έργα έχουν περαιωθεί  και έχουν υποστεί 
ικανοποιητικά τις εργασίες   που  προβλέπονται   στη  Σύµβαση  ή  αν  τα  Έργα  δεν  έχουν  
περατωθεί   οπότε  αναφέρει συγκεκριµένα   τις  εργασίες   που   αποµένουν   για   εκτέλεση.  Αν   οι   
εργασίες   περατωθούν   τότε  ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας  Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση  για τον 
χρόνο περάτωσης  των εργασιών (βεβαίωση περάτωσης εργασιών). 
Η βεβαίωση  αυτή δεν αναπληρώνει  την παραλαβή  των έργων, η οποία  διενεργείται  σύµφωνα  µε 
τις 
διατάξεις των όρθωνα 30 και 32 της παρούσας Συγγραφής. Την έκδοση της βεβαίωσης µπορεί να 
ζητήσει ο Ανάδοχος και πριν από την λήξη των προθεσµιών, αν έχει περατώσει το Έργο. 
Αν   στις  εργασίες   που   έχουν   περατωθεί   διαπιστωθούν   επουσιώδεις   µόνο  παραλείψεις   που   
δεν επηρεάζουν την λειτουργικότητα και ασφάλεια του Έργου, ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας γνωστοποιεί µε διαταγή του προς τον Ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισηµανθεί  και 
τάσσει εύλογη προθεσµία  για την αποκατάσταση τους. Στη περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης 
εκδίδεται µετά την εµπρόθεσµη  αποκατάσταση  των ελλείψεων  και αναφέρει  το χρόνο που 
περατώθηκε  το Έργο χωρίς να λαµβάνεται υπ’ όψη ο χρόνος αποκατάστασης. 
Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί  ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν  δεν είναι επουσιώδεις  ή αν 
δεν περατώθηκαν   από  τον  Ανάδοχο  εµπρόθεσµα   οι  εργασίες  αποκατάστασης   επουσιωδών   
ελλείψεων (σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο)  εφαρµόζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, οι 
διατάξεις των άρθρων 21 και 22 της παρούσας Συγγραφής. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 30ο : ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα  στο άρθρο 170 του Ν. 
4412/16. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 31ο : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
Έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα  στο άρθρο 171 του Ν. 
4412/16. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 32ο : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα  στο άρθρο 172 του Ν. 
4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 33ο : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
Έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα  στο άρθρο 169 του Ν. 
4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 34ο : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ  ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα  στο άρθρο 174 του 
Ν.4412/16. 

 
Άρθρο 35ο :  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
35.1 ΓΕΝΙΚΟΙ 
ΟΡΟΙ 
Ο ανάδοχος οφείλει -µε µέριµνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικά συµβόλαια που καλύπτουν 
το έργο,  “κατά  παντός  κινδύνου”  συµπεριλαµβανοµένης,  της  αστικής  ευθύνης  (εργοδοτική  και  
έναντι τρίτων) και νοµικής προστασίας. 
Κατά τη σύναψη  των σχετικών Ασφαλιστηρίων ο Ανάδοχος πρέπει  να συµµορφώνεται  και να 
λαµβάνει υπόψη  τις διατάξεις  των Νόµων, Κανονισµών κλπ που  ισχύουν  εκάστοτε  και έχουν  
εφαρµογή  στην Ελλάδα. 
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Ο ανάδοχος  οφείλει  να υποβάλλει  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τα ασφαλιστήρια  συµβόλαια  µε την 
έναρξη των εργασιών και το αργότερο εντός 15 Η.Η. από την υπογραφή της Σύµβασης . 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος  να ασφαλίσει το έργο, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, 
όσο και κατά τη διάρκεια του χρόνου συντήρησης . 
Ο Ανάδοχος  πρέπει  να  συµµορφώνεται   µε  τους  όρους  κ.λπ.  των  Ασφαλιστηρίων.  Οι 
παρεχόµενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονοµικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις απαλλαγές κ.λπ., 
υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της Υπηρεσίας. 
Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις  και ευθύνες  
του 
αναδόχου , που απορρέουν από τη σύµβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις προβλεπόµενες  από τα 
σχετικά ασφαλιστήρια  συµβόλαια,  εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια  περιορισµούς  κλπ. Ο ανάδοχος  
παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος  για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή και πράγµατα, 
πέραν από τα ποσά κάλυψης των ασφαλιστηρίων. 
Σε   περίπτωση   που   ο  Ανάδοχος  παραλείψει   ή  αµελήσει   να  συµµορφωθεί   µε  τις  
ασφαλιστικές υποχρεώσεις   του  ή  οι  ασφαλίσεις  που  θα  συνοµολογήσει  κριθούν  ως  µη  
ικανοποιητικές  από  την Υπηρεσία η τελευταία δικαιούται να συνάψει, στο όνοµα και µε δαπάνες του 
Αναδόχου, τα απαιτούµενα συµβόλαια   και  να  παρακρατήσει   (εντόκως  µε  το  νόµιµο  επιτόκιο   
υπερηµερίας)   το  ποσόν   των ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόµενες σε αυτόν πληρωµές είτε µε 
κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 
Επίσης  σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  αµελεί  ή  δυστροπεί   να  καταβάλλει  στους  ασφαλιστές  
το οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία, για να αποφύγει  ενδεχόµενη ακύρωσή τους, 
δικαιούται να καταβάλλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασµό του αναδόχου και να 
παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω. 
Η υπηρεσία επίσης επιφυλάσσεται  του δικαιώµατός της να παρακρατεί από οφειλόµενες  πληρωµές 
του αναδόχου   κάθε  ποσόν  που  είναι  δυνατόν  να  εισπραχθεί   από  τους  ασφαλιστές  λόγω  
εξαιρέσεων, απαλλαγών  κλπ που  τυχόν υπάρχουν  στους όρους  των εν λόγω ασφαλιστηρίων. Σε 
περίπτωση  που  η ασφαλιστική εταιρεία  µε την οποία  ο Ανάδοχος συνοµολόγησε  τα σχετικά 
ασφαλιστήρια  συµβόλαια, παραλείψει   ή  αρνηθεί   (µερικά  ή  ολικά)  να  καταβάλλει  αποζηµίωση  για  
οποιαδήποτε   ζηµιά,  για οποιοδήποτε  λόγο ή αιτία, η υπηρεσία δικαιούται να παρακρατήσει από 
οποιοδήποτε  λογαριασµό του ή εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε  φύσης που κατά την κρίση της 
απαιτούνται  για την αποκατάσταση της εν λόγω ζηµιάς ή βλάβης. 
Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δε δύνανται  να ακυρωθούν,  τροποποιηθούν  ή λήξουν χωρίς τη γραπτή 
µε συστηµένη επιστολή πριν από  τριάντα (30) ηµέρες,  σχετική ειδοποίηση  της Ασφαλιστικής  
Εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία. 

 
35.2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ “ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ” 
Η ασφάλιση   «κατά παντός κινδύνου» (contractor’s all risk)    θα καλύπτει ενδεικτικά: υλικές ζηµιές στο 
έργο  από  κάθε  αιτία,  ζηµιές  στα  µηχανήµατα  του  έργου,  ζηµιές  σε  προϋπάρχουσα   περιουσία   
ή προσωρινές  εγκαταστάσεις,  αστική ευθύνη  έναντι τρίτων, αστική ευθύνη  έναντι  του 
εργατοτεχνικού προσωπικού.  Άλλοι κίνδυνοι που ενδιαφέρουν είναι αυτοί που σχετίζονται µε ζηµιά ή 
φυσική απώλεια των περιουσιακών στοιχείων (κτίρια,εξοπλισµός γραφείων, Η/Υ, τυχόν ειδικά 
µηχανήµατα, οχήµατα) και που µπορεί να οφείλονται σε θεοµηνία,δολιοφθορά, φωτιά, κλοπή κλπ. 

 
35.2.1 Ασφάλιση έναντι Υλικών Ζηµιών 
Αντικείµενο Ασφάλισης: 
1.  Η συµβατική αξία του έργου, χωρίς Φ.Π.Α. (οικοδοµικός και µηχανικός εξοπλισµός, υλικά, εργασία 
κλπ)   συµπεριλαµβανοµένων    τυχόν    συµπληρωµάτων    της    σύµβασης,    αναθεωρήσεων  ή  και 
αναπροσαρµογών  της αρχικής σύµβασης (θετικών ή αρνητικών). Ο ανάδοχος υποχρεούται  να ζητά 
από τους ασφαλιστές  κατά τακτά χρονικά διαστήµατα  την αναπροσαρµογή  του ασφαλιζόµενου 
κεφαλαίου σύµφωνα  µε την πραγµατική  αξία του έργου  και οι ασφαλιστές  παραιτούνται  του 
δικαιώµατος  της υπερασφαλίσεως. 
Η ασφάλιση  θα  παρέχεται  για  οποιαδήποτε   απώλεια,  ζηµιά  ή  καταστροφή  µερική  ή  ολική,  
από 
οποιοδήποτε   λόγο  ή αιτία  περιλαµβανοµένων   των κινδύνων  από  ανωτέρα  βία,  τυχαία  
περιστατικά (φωτιά ανθρωπινο λάθος κλπ) καθώς επίσης από λανθασµένη µελέτη ή κατασκευή, 
ελαττωµατικά υλικά, λανθασµένη εργασία, ελλιπής συντήρηση, κακή λειτουργία του έργου κλπ. 
Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για βλάβες/καταστροφές που προέρχονται από 
δυσµενείς 
καιρικές συνθήκες,  και από  σεισµούς.  Εξαίρεση αποτελούν  οι κίνδυνοι που  δεν καλύπτονται  από  
τα συνήθη ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ  ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (π.χ. πόλεµος, εισβολή ανταρσία κλπ). 
2. Οι µόνιµες και µη, καθώς και οι προσωρινές  εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αναδόχου  
καθώς επίσης και ο εν γένει εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί στο έργο. 
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3. Τα υλικά που θα τυχόν χορηγηθούν από την υπηρεσία για να ενσωµατωθούν στο 
έργο. 

 
35.2.2 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης (Εργοδοτική και Έναντι Τρίτων) 
Αντικείµενο 
Ασφάλισης: 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η αστική ευθύνη του Αναδόχου έναντι του προσωπικού του, των 
συνεργατών του και έναντι τρίτων και οι ασφαλιστικές υποχρεώνονται να καταβάλλουν αποζηµιώσεις σε 
αυτούς  για σωµατικές βλάβες,  θάνατο,  ψυχική οδύνη  ή ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές σε 
πράγµατα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που  προξένησε  ο ανάδοχος,  καθ’ όλη τη διάρκεια  και εξ’ 
αιτίας  των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης  ζηµιών και διαφόρων  
άλλων εργασιών, οποτεδήποτε   προξενήθηκαν   και  εφόσον   έγιναν  στα  πλαίσια   των  συµβατικών  
υποχρεώσεων   του αναδόχου. 
Ειδικότερα στα ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαµβάνονται τα 
εξής: 
1. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, το προσωπικό, και οι συνεργάτες  της µε το προσωπικό τους, 
θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρωµένης  ευθύνης 
έναντι αλλήλων (GROSS LIABILITY). 
2.  Η  Ασφαλιστική  Εταιρεία  υποχρεώνεται   να  αποκρούει   οποιαδήποτε   αγωγή  εγείρεται   κατά  
του 
Αναδόχου ή της Υπηρεσίας και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζηµιά 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη  τους, για βλάβη ή ζηµιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο 
Αστικής Ευθύνης και θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. 
σχετιζοµένων µε την αστική ευθύνη   µέσα  στα  όρια  των  ποσών  που   αναφέρονται   εκάστοτε  ως  
ανώτατα   όρια  ευθύνης   των ασφαλιστών. 
3.  Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται  κάθε δικαιώµατος αγωγής κατά της Υπηρεσίας, των συµβούλων 
των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζηµιά οφείλεται σε 
πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών. 

 
Όρια 
αποζηµίωσης: 
Τα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές 
Ασφαλιστήριο έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά περιστατικό, και κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα: 
1. Σωµατικές βλάβες ή θάνατος τρίτων (συµπεριλαµβανοµένων  και αξιώσεων για ικανοποίηση 
λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής ευθύνης) κατ’ άτοµο και ατύχηµα 250.000 €, 
2. Σωµατικές βλάβες ή και θάνατος  τρίτων για κάθε οµαδικό ατύχηµα ανεξαρτήτως του αριθµού  των 
παθόντων 400.000 €, 
3. Υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές  σε πράγµατα  ή και ζώα τρίτων συνέπεια  ζηµιογόνου γεγονότος 
ανεξαρτήτως του αριθµού  των τυχόν ζηµιωθέντων  τρίτων εξ΄αυτού ως και ζηµιωθέντων  
αντικειµένων 
20.000 
€. 
4. Τέλος ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 700.000 €. 
Σε  περίπτωση  που  το  ανώτατο  όριο  ευθύνης  των ασφαλιστών  µειωθεί  (λόγω καταβολής  από  
τους ασφαλιστές αποζηµιώσεων), ο Ανάδοχος για να µη µένει υποασφαλισµένος οφείλει να φροντίζει 
για την άµεση συµπλήρωση του ανώτατου ορίου ευθύνης  των ασφαλιστών του. Κατά την περίοδο  
συντήρησης του έργου, το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των ασφαλιστών θα ανέρχεται στο 50% 
του αντίστοιχου ποσού του παρόντος το οποίο ισχύει για την περίοδο εκτέλεσης του έργου. 

 
Άρθρο 36ο. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

 
Εγγυή
σεις 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του έργου σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου  72 του Ν.4412/2016. 

 
 
Ευθύνη 
Αναδόχου 
1) Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016, τόσο για την εφαρµογή  των 
µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος  είναι ο Ανάδοχος.  Ο 
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κάθε φύσης έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει µε κανένα τρόπο τον 
Ανάδοχο από τη σχετική ευθύνη. 
2) Όµοια,  ο  Ανάδοχος  είναι  εξ ολοκλήρου  µόνος  υπεύθυνος για  την  επιλογή  των  υλικών  που  
θα χρησιµοποιηθούν,   τη  χρησιµοποίηση  αυτών  και  την  εκτέλεση  των  εργασιών  κατά  τους  όρους  
της παρούσας και των λοιπών εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και σχεδίων. 
3) Οι απαιτήσεις  ασφάλισης  εκ µέρους  του Αναδόχου του έργου, του ΚτΕ, των εκπροσώπων  του, 
του προσωπικού του, των συνεργατών του και τρίτων ορίζονται στο σχετικό άρθρο της παρούσας. 
4) Εφόσον η εκτέλεση του έργου γίνεται σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της µελέτης της Υπηρεσίας και 
τα λοιπά συµβατικά  τεύχη, ο Ανάδοχος  δεν είναι υπεύθυνος για τα διατεταγµένα  στοιχεία των 
µόνιµων έργων (τα οποία όµως θα πρέπει να ασφαλίσει κατά το σχετικό άρθρο  της παρούσας), 
διατηρείται όµως η ευθύνη  του   στις κατασκευαστικές  µεθόδους,  στις χρήσεις υλικών, στη 
δηµιουργία  και λειτουργία εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών εγκαταστάσεων και διαµόρφωσης  των 
έργων, στις απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής, και στα στοιχεία των µόνιµων έργων, για τα 
οποία υπάρχει επιλογή βάσει των τυχόν µελετών που θα εκπονηθούν από αυτόν. 
5) Σχετικά µε ζηµιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις µόνιµες εγκαταστάσεις του 
Αναδόχου στον τόπο του έργου, έχει ισχύ το  άρθρο 157 του Ν 4412/2016, µόνο σε όση έκταση δεν 
καλύπτεται από την  ασφάλιση   του  έργου   «κατά  παντός   κινδύνου»   σύµφωνα   µε  τους  
ειδικότερους   όρους   που αναφέρονται  στο σχετικό  της παρούσας.  Οποιεσδήποτε  αστικές ή 
ποινικές ευθύνες,  που προκύπτουν από  οποιασδήποτε   φύσης  δυστυχήµατα  ή  ζηµιές στο 
προσωπικό  του  Αναδόχου ή  σε  τρίτους  ή  σε περιουσίες  τρίτων που οφείλονται είτε σε αµέλεια είτε 
υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου είτε στις οποιεσδήποτε  κατασκευαστικές δραστηριότητες  
του Αναδόχου είτε στην ύπαρξη του έργου  καθ΄ εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο. 
Σχετικά µε την ασφάλιση της «αστικής ευθύνης έναντι τρίτων» ισχύουν οι όροι του σχετικού άρθρου  της 
παρούσας. 
6) Οποιαδήποτε ζηµιά στο έργο είτε στα µηχανήµατα είτε στις εγκαταστάσεις, (εργοτάξια, 
δανειοθάλαµοι, λατοµεία κτλ.) που προέρχεται από οποιονδήποτε  λόγο ή δολιοφθορά  κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της σύµβασης, πλην ανωτέρας βίας όπως ορίζεται στην παρούσα 
που δεν έχει καλυφθεί από το ασφαλιστήριο   συµβόλαιο,   βαρύνει   τον   Ανάδοχο.   Επίσης   ο   
Ανάδοχος   είναι   υποχρεωµένος    να αποκαταστήσει  τις  ζηµιές  που  προέρχονται  από  
οποιασδήποτε   φύσης  δυστυχήµατα   ή  ζηµιές  στο προσωπικό  του  Αναδόχου  ή  σε  τρίτους  ή  και  
σε  περιουσίες  τρίτων  και  οφείλονται  σε  αµέλεια  η υπαιτιότητά του. 
7) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, µηχανήµατος εργαλείου 
κτλ. που  ανήκει  σε  αυτόν  ή  σε  τρίτους  και βρίσκεται  στο χώρο  του  εργοταξίου  και να  παίρνει  
όλα  τα προβλεπόµενα  µέτρα, προσλαµβάνοντας  συγχρόνως και το κατάλληλο για το σκοπό αυτό 
προσωπικό (φύλακες ηµέρας, νυκτοφύλακες κτλ.). Σε περίπτωση απώλειας ,φθοράς,  βλάβης, 
καταστροφής υλικού ή µηχανήµατος  κτλ., που  ανήκει σε αυτόν  ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι  
αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος  να αποζηµιώσει  τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει  το 
υλικό κτλ., χωρίς να δικαιούται  να προβάλει  αξίωση  για  οποιαδήποτε   δική  του  αποζηµίωση  ή  και  
να  εγείρει  αξίωση  επέκτασης  των προθεσµιών  κατασκευής του έργου, πλην περιπτώσεων  
ανωτέρας βίας που δεν έχουν καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 

8) Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούµενα  µέτρα 
ασφαλείας που  επιβάλλονται  από  την ισχύουσα  νοµοθεσία  καθώς  και κάθε  άλλο  µέτρο  που  
αναφέρεται  στην παρούσα . 
9) Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 
Άρθρο 37ο. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1.  Όπως  έχει  τονισθεί  και  σε  άλλες  θέσεις,  ο  Ανάδοχος  είναι  ποινικά  και  αστικά  υπεύθυνος  
για οποιοδήποτε  ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε  τρίτο, από 
οποιαδήποτε  αιτία που έχει σχέση µε την εκτέλεση της σύµβασης. 
2. Για την εκτέλεση της εν λόγω σύµβασης, πέραν των όσων περιοριστικά αναφέρονται  στην 
παρούσα ΕΣΥ, µπορούν να εφαρµόζονται αναλογικά και άλλες διατάξεις του Ν.4412/2016, οι οποίες 
ήθελε κριθούν απαραίτητες  για την καλή λειτουργία της σύµβασης, έστω και αν ρητώς δεν 
κατονοµάζονται στο παρόν τεύχος.  Ενδεικτικά  αναφέρονται  τα  άρθρα  161  «∆ιακοπή  εργασιών  – 
∆ιάλυση της  Σύµβασης»,  163 «Αποζηµίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύµβασης» του 
Ν.4412/2016 κλπ. 

 

 

 

 

 



41 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥ∆Λ 

Λευκάδα, 08 -04-2019 
 
 
 
 
 

 ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Πολ/κός  Μηχανικός Π.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 Λευκάδα, 08-04-2019 

 
 
 
 
 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Πολ/κός  Μηχανικός Π.Ε. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(Γ.Σ.Υ.) 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 

Τίτλος  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ  Προυπ  109.835,00 Ευρώ ( µε  Φ.Π.Α. 24 %) 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  Πηγή  Π∆Ε 

 
  

Κ.Α 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(Γ.Σ.Υ.) 
 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 
Το τεύχος αυτής της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αποτελεί πρότυπο τεύχος και 

περιλαµβάνει τους γενικούς, διευκρινιστικούς όρους που, σε συνδυασµό µε τους όρους των 
υπολοίπων τευχών δηµοπράτησης και στοιχείων της µελέτης, θα κατασκευαστούν τα πάσης 
φύσεως έργα των ΟΤΑ απ' τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, ή θα επιλεγεί. 

 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών έργων. 

Η εκτέλεση των παραπάνω έργων, διέπεται: 
α) Α π ό  τ ο ν  Ν. 4782/2021  Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού 

πλαισίου των δηµοσίων   συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας 
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και την υγεία 

β)Από τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

γ)  Από  τα  «πρότυπα  τεύχη»  δηλαδή  τις  εγκεκριµένες  Αναλύσεις  Τιµών-Τιµολογίων, 
Τεχνικών Προδιαγραφών, Συγγραφών Υποχρεώσεων και Αναλύσεις τιµών µονάδος εργασιών του 
µελετητή του έργου. 

δ)  Από τον Αστικό Κώδικα και τη λοιπή νοµοθεσία του Κράτους για θέµατα που δεν 
ρυθµίζονται µε τα ανωτέρω. 

Παρατηρείται ότι οι διατάξεις περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων είναι «∆ηµοσίας Τάξης» 

και συνεπώς είναι δεσµευτικές και υποχρεωτικής εφαρµογής στις συµβάσεις εκτελέσεως από την 
«∆ηµοσίου   Έργου»   ανεξάρτητα   από   την   πηγή   χρηµατοδοτήσεώς   του   (δηλ.   τακτικού 
προϋπολογισµού ∆ήµων και Κοινοτήτων, δηµοσίων επενδύσεων κλπ). 

 

Άρθρο 3ο  : Οι συµβάσεις για την εκτέλεση των δηµοσίων έργων - Συµβατικά στοιχεία των 
συµβάσεων και σειρά ισχύος. 

Με τη σύµβαση κατασκευής ∆ηµοτικού και Κοινοτικού έργου ο Ανάδοχος του έργου 
υποχρεώνεται να το εκτελέσει όπως καθορίζεται στη Σύµβαση, και να το συντηρεί µέχρι την 
Οριστική Παραλαβή - Παράδοσή του και ο κύριος του έργου να εκπληρώνει όλες τις λοιπές, 
σύµφωνα µε τη Σύµβαση, υποχρεώσεις του και να καταβάλει στον Ανάδοχο την αµοιβή του 
σύµφωνα µε τη Σύµβαση (Εργολαβικό Αντάλλαγµα). 

Οι συµβάσεις εκτελέσεως δηµοσίων έργων είναι αµφοτεροβαρείς δηλ. οι συµβαλλόµενοι 
έχουν δικαιώµατα και υποχρεώσεις. 
Συστατικά στοιχεία των συµβάσεων είναι τα εξής: 

α) Όλα τα στοιχεία του «Φακέλου του Έργου» βάσει του οποίου δηµοπρατήθηκε η εκτέλεσή 
του ή ανατέθηκε απ' ευθείας χωρίς δηµοπρασία. Τα στοιχεία αυτά καθορίζονται στην Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στη ∆ιακήρυξη του έργου. Σε κάθε περίπτωση στοιχεία του φακέλου του 
έργου είναι: 

α1)  Τα  τεύχη  της  Μελέτης  του  Έργου  (τεχνικά,  οικονοµικά, συµβατικά) και  οι 
εγκριτικές της µελέτης Αποφάσεις του Κυρίου του Έργου. 

α2) Τα πρότυπα τεύχη του ανωτέρω άρθρου 2, παραγρ. 1, εδάφ. γ, τα συναφή προς 
την κατηγορία του έργου (οικοδοµικά, οδοποιίας, υδραυλικά, αναλύσεις µελετητή κλπ). 

α3) Η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας εκτελέσεως του έργου και 
α4) Οι Αποφάσεις του Κυρίου του Έργου για τη χρηµατοδότηση και την εκτέλεσή 

του. 
  β) Όλα τα στοιχεία της «Προσφοράς» του Αναδόχου που υποβλήθηκαν κατά τη ∆ηµοπρασία του 

έργου, ή τα στοιχεία βάσει των οποίων καταρτίσθηκε η σύµβαση, σε περίπτωση Απευθείας Ανάθεσης. 
γ) Η Απόφαση του Κυρίου του Έργου µε την οποία κατακυρώθηκε (εγκρίθηκε) η δηµοπρασία ή 

ανατέθηκε η εκτέλεσή του Απευθείας. 
δ)  Το  εργολαβικό  συµφωνητικό  για  συµβάσεις  που  καταρτίζονται  µε  Απευθείας 

Ανάθεση (για συµβάσεις που καταρτίζονται κατόπιν δηµοπρασίας το εργολαβικό συµφωνητικό αποτελεί 
το επιβεβαιωτικό στοιχείο των συµβάσεων). 

ε) Τα στοιχεία των συµβάσεων αλληλοσυµπληρώνονται. Τα οικονοµικά και λοιπά στοιχεία της 
«Προσφοράς» του αναδόχου, όπως εγκρίθηκαν από τον κύριο του έργου, υποκαθιστούν τα αντίστοιχα 
στοιχεία του φακέλου του σχετικού έργου. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν ασυµφωνίες µεταξύ των διαφόρων στοιχείων του φακέλου 



44 

 

καθορίζεται παγίως ότι επικρατέστερο θα είναι το στοιχείο που προηγείται κατά την κατωτέρω σειρά, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, σε ειδικές περιπτώσεις, στη ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας: 

α)  Η διακήρυξη της δηµοπρασίας 
β)  Το έντυπο του Τιµολογίου - Προσφοράς (εφ' όσον υπάρχει) 
γ)   Το έντυπο της Προσφοράς εκπτώσεως (εφ' όσον υπάρχει) 
δ)   Το έντυπο του Προϋπολογισµού - Προσφοράς (εφ' όσον υπάρχει) 
ε)   Το Τιµολόγιο Μελέτης του έργου  
στ) Ο Προϋπολογισµός της µελέτης 
ζ)   Η Τεχνική Περιγραφή µαζί µε την εγκεκριµένη Τεχνική µελέτη του έργου, η)  Η 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

θ)   Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
ι)   Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του ισχύουν, για το υπ' όψιν έργο 
ια) Το  Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του  έργου όπως αυτό  τελικά  θα  εγκριθεί από  την 
Υπηρεσία 
ιβ) Οι αναλύσεις τιµών και τα αντίστοιχα Περιγραφικά Τιµολόγια που ισχύουν κατά την εκτέλεση 
του έργου. 

 

Άρθρο 4ο : Ενηµέρωση όσων µετέχουν σε δηµοπρασία επί της µελέτης του έργου και τοπικών 
συνθηκών εκτελέσεως του. 

Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε την υποβολή προσφοράς αποτελεί αµάχητο τεκµήριο 
ότι οι διαγωνιζόµενοι: 

α) Έχουν επισκεφτεί και πλήρως ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του έργου και ότι έχουν 
πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ότι αφορά στις πάσης 
φύσεως πηγές λήψεως υλικών, όπως αυτές καθορίζονται στην Ε.Σ.Υ. στις θέσεις προσωρινής η 
οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, στις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, 
δυνατότητας εξασφαλίσεως εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού και οδών 
προσπελάσεως, στις συνήθεις κρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες, στις διακυµάνσεις της στάθµης των 
ποταµών, χειµάρρων, παλίρροιες ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, στη 
διαµόρφωση και κατάσταση του έδαφος, στο είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκοµένων στην 
περιοχή καταλλήλων εκµεταλλεύσιµων υλικών, στο είδος και στα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες 
που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και σε οιασδήποτε άλλα 
θέµατα, τα οποία κατά οιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το 
κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της συµβάσεως. 

β) Ότι έχουν µελετήσει και είναι πλήρως ενήµεροι επί της µελέτης του έργου και επί πάντων των 
στοιχείων του φακέλου που αναγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσης και 

γ) Ότι αποδέχονται και αναλαµβάνουν ανεπιφύλακτα να εκτελούν όλες τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους. 
Παράλειψη του διαγωνιζοµένου να ενηµερωθεί πλήρως επί όλων των ανωτέρω και να 

συγκεντρώσει κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της συµβάσεως, δεν τον απαλλάσσει 
από την ευθύνη αν ανακηρυχθεί ανάδοχος για την πλήρη συµµόρφωση του προς τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να επικαλεστεί άγνοια των στοιχείων του «φακέλου του 
έργου» και των τοπικών συνθηκών εκτελέσεως αυτού. 

 

Άρθρο 5ο : Τόπος διαµονής - αντίκλητος του αναδόχου. 

Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού ο Ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την 
ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύµβασης κάθε µεταβολή των 
στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα υπηρεσία. 
∆ιαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, 
επιφέρει όλα τα νόµιµα αποτελέσµατά της. 

Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως για την παραλαβή των 
εγγράφων εξουσιοδοτηµένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας, το 
οποίο εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και 
του εξουσιοδοτούµενου προσώπου ότι αποδέχεται τον γενόµενο διορισµό του. Κάθε κοινοποίηση προς 
αυτόν θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του  προσώπου  αυτού  είναι  δυνατή  µε  
ανάλογη  εφαρµογή  της  παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει µόνο µετά την αποδοχή του 
νέου προσώπου από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωµα να 
ζητά την αντικατάστασή του, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηµατικά από την 
έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει 
χωρίς καµιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (άρθρο 135 Ν. 4412/2016). 
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Άρθρο 6ο : ∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο 

Η ∆ιεύθυνση των Έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους 
γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την διευθύνουσα 
υπηρεσία. Η επί του τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του 
αναδόχου είναι υποχρεωτική και ανάλογη µε τη φύση και το µέγεθος του κατασκευαζόµενου έργου. Η 
ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε έργο καθορίζεται µε απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, στη διακήρυξη. Προ κειµένου για έργα προϋπολογισµού πάνω από 
τρία εκατοµµύρια (3.000.000,00) ευρώ, η αναλογία  αυτή  καθορίζεται  τουλάχιστον  σε  τρεις  (3)  
τεχνικούς  ανάλογων  προσόντων  και πείρας, από  τους  οποίους  ένας  (1)  τουλάχιστον πρέπει να  
είναι  διπλωµατούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) και ένας (1) τουλάχιστον πτυχιούχος 
ανωτάτου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Α.Τ.Ε.Ι.). Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη 
στελέχωση, απαιτείται  προσκόµιση  στη  ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία  βεβαίωσης  του  οικείου  
ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων. Η 
παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα για τον οικονοµικό φορέα, τα 
στελέχη και τους υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με 
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί να καθορίζεται ή και να 
αναπροσαρµόζεται ο αριθµός των τεχνικών επί τόπου των έργων, ανάλογα µε τον προϋπολογισµό και τη 
φύση του εκτελούµενου έργου. (άρθρο 139 του Ν. 4412/2016) 

 

Άρθρο 7ο : Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 
Σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος µε βάση την ολική  
και τις τµηµατικές προθεσµίες, συντάσσει και υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα και µπορεί 
να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως αναφορικά µε την κατασκευαστική  αλληλουχία,  την  
κατασκευασιµότητα της  µεθοδολογίας,  την  επίτευξη  των χρονικών  οροσήµων  της   σύµβασης  και   
µε   τις   δυνατότητες  χρονικής  κλιµάκωσης  των πιστώσεων. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα 
αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου. Αν η Έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω προθεσµία ή αν 
µέσα στην προθεσµία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναµορφώσεις 
ή συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Αναπροσαρµογές του 
χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι προθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ποσότητες των 
εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει 
πέρα των τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η µη τήρηση των ανωτέρω 
προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόµενων 
χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρµόδια όργανα του φορέα 
κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 141 
του Ν. 4412/2016. 

Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του 
έργου. Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου η οποία καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης   
και   πάντως   ανά   ηµερολογιακό   τρίµηνο   τις   εργασίες   που   προβλέπεται   να εκτελεσθούν. Το 
χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την πιο πάνω 
χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό 
διάγραµµα και σχετική έκθεση. Σε έργα προϋπολογισµού άνω του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ 
είναι υποχρεωτική η σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης. Σε έργα 
µικρότερου προϋπολογισµού µπορεί να προβλέπεται η σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων µε τη µέθοδο 
της δικτυωτής ανάλυσης στα έγγραφα της σύµβασης. 

4.O Ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης µέσα σε ένα (1) µήνα από την 
υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο   θα   
περιγράφονται   λεπτοµερώς   τα   πλήρη   στοιχεία   στελεχών,   εξοπλισµού   και µηχανηµάτων που θα  
περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. (άρθρο 145 του Ν. 4412/2016) 

 

Άρθρο 8ο: Ηµερολόγιο προόδου των εκτελουµένων επί µέρους εργασιών 

Για  κάθε  εργολαβία,  µε  µέριµνα  του  Αναδόχου  τηρείται  Ηµερολόγιο  σε  βιβλιοδετηµένα 

διπλότυπα αριθµηµένα φύλλα. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά και αναγράφονται, µε 
συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως: 
α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, 
β) αριθµητικά στοιχεία για  το  απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το 
προσωπικό σε ηµεραργία λόγω υπερηµερίας του εργοδότη, 
γ) τα  χρησιµοποιούµενα  µηχανήµατα,  καθώς  και  τα  µηχανήµατα  σε  ηµεραργία  λόγω 
υπερηµερίας του εργοδότη, 
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δ) θέση και περιγραφή των εργασιών .  

ε )  Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί 
λόγοι, 
ζ) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιµων εργασιών εντός της ηµέρας, στ) 
αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισµού, 
η) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθµίσεων. Επίσης καταγράφονται τροποποιήσεις ή προβλήµατα µε τις 
ρυθµίσεις και τον σχετικό εξοπλισµό, 
θ) τα προσκοµιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες εργασίες, 
ι) τις εργαστηριακές δοκιµές, 
αα)καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήµατα, ζηµίες, µη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις, 
επίσης περιλαµβάνεται ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών 
ββ) τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, 
γγ) έκτακτα περιστατικά και 
δδ) σηµαντικές  επισκέψεις  ή  επικοινωνίες  µε  το  ∆ηµόσιο  ή  τοπικές  αρχές  ή  παρόδιους ιδιοκτήτες, 
εε) κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

 
Το ηµερολόγιο τηρείται µε µέριµνα του αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και από 
εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης όταν αυτό παρίσταται στο εργοτάξιο. Το ένα αποκοπτόµενο  φύλλο  
περιέρχεται  στη  ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία  εντός  επτά  (7)  ηµερών,  µε µέριµνα του εντεταλµένου 
οργάνου της επίβλεψης, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Οι εγγραφές στο 
ηµερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη  δύναµη  απασχολούµενου 
προσωπικού και  µηχανηµάτων και  γενικά  για  την παροχή εικόνας προόδου του έργου. 

 
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ηµερολόγιο συµπληρωµατικών 
πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριµένο έργο ή να ζητήσει από τον 
ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί 
από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις µε σκαριφήµατα, φωτογραφίες, 
καταγραφές µε video ή άλλες µεθόδους καταγραφής οπτικών µέσων. Σε µεγάλα έργα, για κάθε εργοτάξιο 
σε διακριτή γεωγραφική ενότητα  θα  πρέπει  να  τηρούνται  χωριστές  ηµερήσιες  αναφορές  προόδου  ή  
ηµερολόγιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη. Στις περιπτώσεις µικρών έργων µπορεί η 
∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία  να  ορίσει  την  τήρηση  του  ηµερολογίου  κατά  άλλο  συνοπτικότερο τρόπο, 
την τήρησή του κατά εβδοµάδα ή άλλο χρονικό διάστηµα ή και τη µη τήρηση ηµερολογίου. 

 
Εφόσον ο  Ανάδοχος  παραλείπει την  υποχρέωσή του  για  καθηµερινή τήρηση ηµερολογίου, 
επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συµβατικά τεύχη και δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη των εκατό (100), ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ, για κάθε ηµέρα παράλειψης, 
αναλόγως µε το ύψος της συµβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταµένου της, στην οποία ο επιβλέπων 
αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης. (άρθρο 146 του Ν.4412/2016) 

 

Άρθρο 9ο : Τιµολόγιο εργασιών 

1.  Οι  καθοριζόµενες  από  το  Τιµολόγιο  της  συµβάσεως  τιµές  µονάδος  εργασιών 
αναφέρονται σε εργασίες που έχουν πλήρως περαιωθεί, ανταποκρίνεται απολύτως στους όρους της 
συµβάσεως και έχουν επιµετρηθεί όπως καθορίζεται απ' αυτή (στις σχετικές -προδιαγραφές κλπ). 

Για πιστοποιούµενες ηµιτελείς εργασίες, στον αντίστοιχο λογαριασµό του Αναδόχου θα 
εφαρµόζονται τιµές µονάδος µικρότερες των τιµών του τιµολογίου, ανάλογα µε το µέγεθος και το είδος 
των εργασιών που υπολείπονται για τη συµπλήρωση επί µέρους εργασιών των οικείων κονδυλίων όπως 
προβλέπεται στη σύµβαση. 

2.  Οι  τιµές  µονάδος  του  τιµολογίου  της  συµβάσεως  αποτελούν  συµβατικώς  πλήρη 
αποζηµίωση του αναδόχου για την περιγραφόµενη εργασία και καλύπτουν όλες τις δαπάνεςτου,  
άµεσες  και  έµµεσες,  µε  µόνη  εξαίρεση  τις  κείµενες  διατάξεις  για  αναθεώρηση τιµών, ανεξάρτητα 
από το κόστος που πραγµατοποιήθηκε για την κατασκευή της, τον τρόπο και συνθήκες που εκτελέσθηκε 
(δια µηχανικών µέσων η δια χειρός κλπ), την εκτελεσθείσα ποσότητα κλπ. 

3. Η ανάλυση τιµών που τυχόν συνοδεύει το τιµολόγιο και ο τρόπος εκτελέσεως της εργασίας 
που περιγράφεται στην ανάλυση, οι αποδόσεις του εργατοτεχνικού προσωπικού, το είδος και οι 
αποδόσεις του µηχανικού εξοπλισµού, οι ποσότητες των υλικών και εφοδίων κλπ, είναι στοιχεία 
ενδεικτικά και όχι καθοριστικά της εργασίας του τιµολογίου που αφορούν. 

4. Οι τιµές µονάδος του τιµολογίου περιλαµβάνουν κάθε απαιτούµενη δαπάνη ή επιβάρυνση για 
την έντεχνη και όπως καθορίζεται από τη σύµβαση εκτέλεσης της εργασίας, ενδεικτικώς και όχι 
περιοριστικά µνηµονεύονται οι κάτωθι επί µέρους δαπάνες. 
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α)         Οι   κάθε   φύσεως   δαπάνες,   οι   συναφείς   µε   το   εργατοτεχνικό  προσωπικό 

εκτελέσεως του έργου δηλ. η καθαυτό αµοιβή του µε τις επαυξήσεις για νυκτερινή, υπερωριακή η 

επικίνδυνη εργασία κλπ, όλες οι επιβαρύνσεις για κύρια ασφάλιση (ΙΚΑ) και τις, σύµφωνα µε το 

νόµο, υποχρεωτικές ασφαλίσεις και κλαδικά ταµεία, οι δαπάνες για τη µεταφορά και επαναφορά 

του εργατοτεχνικού προσωπικού του έργου από τον τόπο διαµονής του στα εργοτάξια ή την 

κατασκευή καταλυµάτων στεγάσεώς τους µετά των συναφών εγκαταστάσεων για στοιχειώδη 

διαβίωση (φωτισµό, ύδρευση, θέρµανση) κλπ. 

β)         Οι κάθε φύσεως δαπάνες για την παραγωγή ή προµήθεια από το εµπόριο των υλικών και 
εφοδίων που χρειάζονται για την εκτέλεση του έργου µε τις δαπάνες φορτοεκφορτώσεων και 
µεταφορών, κυρίων και ενδιάµεσων, µέχρι τον τόπο της χρησιµοποιήσεώς τους, δηλαδή οι 
δαπάνες για την ίδρυση και λειτουργία εργοταξίων, λατοµείων και ορυχείων, αποθηκών ή χώρων 

εναποθέσεως υλικών µετά της διαµορφώσεως αυτών,  µονάδων  παραγωγής σκυροδεµάτων ή  

προκατασκευασµένων στοιχείων  ή  τεχνικών ογκολίθων κλπ, ή δηµιουργία συνεργείων 

συντηρήσεως µηχανικού εξοπλισµού, ξυλουργείων, µηχανουργείων κλπ και οι δαπάνες δια την 

αποζηµίωση των ιδιοκτητών των γηπέδων όπου θα εγκατασταθούν αυτά. 

γ)         Οι  δαπάνες για  την  προµήθεια ή  µίσθωση, µεταφορά στον  τόπο  του  έργoυ, λειτουργία, 

συντήρηση και επισκευή του αναγκαίου µηχανικού εξοπλισµού για την εκτέλεση του έργου. 

δ)         Οι δαπάνες για τον εργαστηριακό έλεγχο των παραγοµένων .ή προµηθευόµενων από τον 

ανάδοχο υλικών και εφοδίων και (εφόσον καθορίζεται στη σύµβαση) οι δαπάνες για την  ίδρυση  

και  λειτουργία,  κοντά  στο  έργο,  εργαστήριο  δοκιµασίας  υλικών  και  εφοδίων. Επίσης  οι  
δαπάνες εργαστηριακών ελέγχων του  κατασκευαζόµενου έργου  σύµφωνα µε  τις ισχύουσες κατά 

την ηµέρα της δηµοπρασίας εγκυκλίους. 
ε)          Οι δαπάνες κατασκευής και συντηρήσεως των οδών προσπελάσεως προς τους χώρους 

π.χ. αποθέσεων προϊόντων εκσκαφών. 

στ)       Οι  δαπάνες  συντηρήσεως  του  έργου  µέχρι  της  οριστικής  παραλαβής  του, σύµφωνα 

µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 27 της παρούσης. 

 

Άρθρο 10ο : Γενικά έξοδα και όφελος του Αναδόχου 
Στις τιµές του Προϋπολογισµού και του Τιµολογίου, τόσο της Υπηρεσίας όσο και της 

προσφοράς, περιλαµβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της 
εργοληπτικής επιχείρησης. Στην εκτιµώµενη αξία της σύµβασης συµπεριλαµβάνεται ποσοστό γενικών 
εξόδων και οφέλους, που ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής χρηµατοδότησης  
στο  οποίο  συµπεριλαµβάνεται  η  µε  αρ.πρωτ.  8371/  27.7.2016  συµφωνία µεταξύ  Εργοληπτικών  
Ενώσεων  και  Π.Ο.ΕΜ∆Υ∆ΑΣ,  όπως  ισχύει   ή  τυχόν  µελλοντικές συµφωνίες 

1. Στα γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου, για τα οποία αυτός αµείβεται σύµφωνα µε το 
νόµο περιλαµβάνονται αφ' ενός όλες οι δαπάνες, άµεσες ή έµµεσες και επιβαρύνσεις του αναδόχου για 
τις οποίες αυτός δεν αποζηµιώνεται µε τις τιµές του τιµολογίου της συµβάσεως και οι οποίες είναι 
αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύµβαση και αφ’ ετέρου το 
κέρδος του. 

2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι κάτωθι δαπάνες και επιβαρύνσεις: 

α) Οι δαπάνες σε προσωπικό, οικήµατα κλπ για την ίδρυση και λειτουργία γραφείου του 

αναδόχου, για την επίβλεψη για λογαριασµό του της εκτελέσεως του έργου και την εκπλήρωση 

των συναφών συµβατικών του υποχρεώσεων (χαράξεις επί του εδάφους, τήρηση ηµερολογίου, 

σύνταξη επιµετρήσεων, βιβλίο καταµετρήσεων αφανών εργασιών, πρωτοκόλλων αφανών 

εργασιών, λογαριασµών - πιστοποιήσεων κλπ). 

β) Οι δαπάνες για την αποκατάσταση ζηµιών, που τυχόν έγιναν από υπαιτιότητα του αναδόχου 

στο έργο ή από το έργο σε τρίτους, καθώς και οι δαπάνες αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν γι' 
αυτές. 
γ) Οι δαπάνες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, για τη δηµοπρασία του έργου, 

συµφωνητικού κλπ. 

3. Για έργο που εκτελείται κατά το απολογιστικό σύστηµα, εν όλο ή εν µέρει, προκαθορίζεται 
λεπτοµερώς στη σχετική σύµβαση ποιες δαπάνες βαρύνουν το έργο (τον κύριο του έργου) και ποιες τον 
ανάδοχο. 

 

Άρθρο 11ο: Πρωτόκολλα αφανών εργασιών - Επιµετρήσεις - Κατασκευαστικά σχέδια 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία 
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στοιχεία για την επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Τα επί τόπου επιµετρητικά 
στοιχεία λαµβάνονται από κοινού από την επίβλεψη του άρθρου 136 του Ν. 
4412/2016 και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν, που 
υπογράφονται από τα δύο µέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για  την  περίπτωση  της  
παραλαβής  φυσικού  εδάφους,  η  Προϊσταµένη  Αρχή  συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν 
υποχρεωτικά ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και επιβλέπων. 

Στο τέλος κάθε µήνα ή σε άλλη χρονική περίοδο που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, ο 
ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον 
προηγούµενο µήνα. Η επιµέτρηση περιλαµβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της µε ένδειξη 
του αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών 
που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιµετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράµµατα, µε βάση τα 
στοιχεία απευθείας καταµέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών. 

Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη 
και ηλεκτρονική µορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο το 
αργότερο είκοσι ηµέρες (20) µετά το τέλος του εποµένου της εκτελέσεώς τους µηνός, αφού 
υπογραφούν από αυτόν µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». 

Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο 
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται µε την εγκριτική απόφαση της τελευταίας. 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µέσα σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την υποβολή των 
επιµετρήσεων από τον ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των 
υπολογισµών, να εγκρίνει τις επιµετρήσεις και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις επιµετρήσεις που έχουν 
ελεγχθεί και διορθωθεί. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας  κατά  την  
έννοια  της  παραγράφου 1  του  άρθρου  174  του  Ν.  4412/2016  και  ο ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται 
τις διορθώσεις, µπορεί να ασκήσει το προβλεπόµενο δικαίωµα της ένστασης.  

Εάν οι υποβαλλόµενες επιµετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο 
ή τη διόρθωσή τους, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επιστρέφει τις επιµετρήσεις στον ανάδοχο µέσα στην πιο 
πάνω προθεσµία των σαράντα πέντε (45) ηµερών και τον καλεί για την συµπλήρωση   των   
συγκεκριµένων   ελλείψεων.   Τα   στοιχεία   που   λείπουν   και   κρίνονται απαραίτητα από τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην πρόσκληση συγκεκριµένα και αριθµηµένα. Ο 
ανάδοχος µέσα σε ένα µήνα υποχρεούται να επανυποβάλλει τις επιµετρήσεις συµπληρώνοντας όλα τα 
στοιχεία που του ζητήθηκαν µε την πρόσκληση. Μετά την πιο πάνω επανυποβολή των επιµετρήσεων, η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν µπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο προς συµπλήρωση, αλλά 
υποχρεούται µέσα σε ένα (1) µήνα να τις ελέγξει, να τις διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει 
στον ανάδοχο. 

Οι επιµετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριµένες ή διορθωµένες ή για συµπλήρωση µέσα 
στην πιο πάνω προθεσµία των σαράντα πέντε (45) ηµερών ή εάν, µετά την επανυποβολή τους, αυτές 
δεν ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, µέσα στην πιο πάνω µηνιαία 
προθεσµία, θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριµένες, µόνο υπό την έννοια ότι µπορούν να συµπεριληφθούν 
από τον ανάδοχο σε επόµενο λογαριασµό. 

Οι επιµετρήσεις του έργου, εγκεκριµένες από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ή αυτοδίκαια 
εγκεκριµένες, µπορεί να ελεγχθούν εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν 
διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστήτως καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγµατος, αυτό είναι επιστρεπτέο 
ύστερα από σύνταξη αρνητικού λογαριασµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 
152 του Ν. 4412/2016. Οι αυτοδίκαια εγκεκριµένες επιµετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόµενο λογαριασµό. 

Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική 
µορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά 
εµφανείς, ποσότητες που παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή άλλα παρόµοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
καλέσει την επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 136 του Ν. 
4412/2016, και τον επιβλέποντα, προκειµένου να προβούν από κοινού στην καταµέτρηση ή ζύγιση και 
να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το 
πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόµενο από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα µέλη της επιτροπής, 
αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών. Η πρόσκληση της αναδόχου προς 
τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να γίνεται για µεν την από κοινού ζύγιση τουλάχιστον µια (1) εργάσιµη 
ηµέρα πριν από αυτήν, για δε τη λήψη των στοιχείων υπαίθρου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 
πριν τη διενέργειά τους. Η µη ανταπόκριση των εντεταλµένων οργάνων στην πρόσκληση µπορεί να 
αποτελεί λόγο υπερηµερίας του κυρίου του έργου και επιφέρει πειθαρχικές ποινές στους υπεύθυνους. 

Το  πρωτόκολλο  παραλαβής  εργασιών  συνοδεύει  υποχρεωτικά  την  επιµέτρηση  των 
σχετικών εργασιών δεν έχει εκτελεστό διοικητικό χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς παρά µόνο 
από κοινού µε την προσβολή της εγκριτικής πράξης της επιµέτρησης. 
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Ειδικώς ο χαρακτηρισµός των εδαφών που κατασκευάζεται το έργο, γίνεται από δύο ή 
περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Ο ορισµός της 
επιτροπής αυτής ανακοινώνεται στην προϊσταµένη αρχή, η οποία µπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο 
να συµµετέχει στο έργο της επιτροπής. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει άλλη 
επιτροπή για επανέλεγχο και χαρακτηρισµό εδαφών. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό 
προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναµίας να ληφθεί απόφαση, λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που 
ορίζονται σε άρτιο αριθµό, ο ανωτέρω χαρακτηρισµός εδαφών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο µε 
απόφαση της προϊσταµένης αρχής. 

∆ύο (2) µήνες το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επί µέρους επιµετρήσεις που λείπουν και την 
«τελική επιµέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των 
τµηµατικών επιµετρήσεων και των πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών. 

Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως 
διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεµούν κατ’ αυτών ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η 
καταχώρηση αυτή στην τελική επιµέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις  ή  
ενστάσεις  που  έχουν  ασκηθεί  νόµιµα,  ούτε  παρέχει  το  δικαίωµα  σε  αυτόν  να υποβάλει νέες. Για τις 
επιµέρους επιµετρήσεις, που δεν έχουν ακόµη ελεγχθεί από την υπηρεσία, καταχωρούνται οι ποσότητες 
των επιµετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η τελική 
επιµέτρηση υπογράφεται από τον ανάδοχο µε την ένδειξη 
«όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο». Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον 
έλεγχο της τελικής επιµέτρησης, µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον 
ανάδοχο την ελεγµένη και διορθωµένη επιµέτρηση. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 έχει 
εφαρµογή για την τελική επιµέτρηση. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο τελική επιµέτρηση, το αργότερο 
εντός δύο µηνών από την κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, 
επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού 
δύο χιλιοστών (2%ο) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο µέχρι τότε για την όλη 
σύµβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και  για  έξι  (6)  το  
πολύ µήνες καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από  την  επιβολή της ποινικής ρήτρας και µετά την πάροδο 
του χρόνου επιβολής της, η τελική επιµέτρηση συντάσσεται από την υπηρεσία που µπορεί να 
χρησιµοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος 
του αναδόχου. Η τελική επιµέτρηση που συντάσσεται µε αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο. 

Μαζί µε την τελική επιµέτρηση ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτηµά του  που  
σχετίζεται  µε  δικαίωµά  του  από  την  εκτέλεση  της  σύµβασης,  αν  αυτό  δεν  έχει αποσβεστεί και  η  
σχετική  αξίωση  παραγραφεί, κατά  τα  οριζόµενα  στο  άρθρο  173  του  Ν. 
4412/2016 ή αν το σχετικό δικαίωµα δεν έχει αποσβεστεί ή χαθεί από κάποια άλλη αιτία. Μετά την 
υποβολή της τελικής επιµέτρησης, ο ανάδοχος µπορεί να εγείρει σχετικές απαιτήσεις µόνο για οψιγενείς 
αιτίες. 

Στις περιπτώσεις συµβάσεων που προβλέπουν πληρωµή µε κατ’ αποκοπή τίµηµα, τελική 
επιµέτρηση είναι η επιβεβαίωση κατασκευής των επιµέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά, όπως 
προβλέπονται στη σύµβαση. Για την πραγµατοποίηση των τµηµατικών πληρωµών εφαρµόζονται 
επιµέρους ποσοστά εκτέλεσης εργασιών κατά τµήµατα του έργου, όπως ορίζεται στη σύµβαση. 

 

Αρθρο 12ο: Σήµανση ζώνης καταλήψεων έργων – προσαρµογή – συµπληρωµατικές µελέτες 

α) Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να προβαίνει, παρουσία 

εκπροσώπου, στη σήµανση της ζώνης καταλήψεως των έργων και γενικά σε κάθε απαιτούµενη εργασία 
υπαίθρου και γραφείου για την επί του εδάφους εφαρµογή της εγκεκριµένης µελέτης. 
Η σήµανση αυτή θα στηρίζεται στις συγκεκριµένες µελέτες και στη λήψη τυχόν απαιτουµένων 
συµπληρωµατικών στοιχείων, που ο έλεγχος εφαρµογής της µελέτης το καθιστά απαραίτητο, στις 
έγγραφες οδηγίες της υπηρεσίας και στις εγκεκριµένες από το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων 
προδιαγραφές εκπονήσεως µελετών. 

β) Οι αναγκαίες προσαρµογές και συµπληρώσεις των στοιχείων της οριστικής µελέτης 
πραγµατοποιούνται από τον ανάδοχο κατόπιν γραπτής εντολής της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 13ο: Πηγές λήψεως υλικών 

Οι θέσεις των πηγών λήψεως υλικών εφόσον αυτές θα παραχωρηθούν από τον εργοδότη 
καθορίζονται στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής του έργου. 

Αν από τα πράγµατα προκύπτει αδυναµία χρησιµοποιήσεως εν όλω ή εν µέρει των πηγών 
αυτών λήψεως  υλικών που  συµβατικά καθορίζονται, ο  ανάδοχος  υποχρεούνται να ανεύρει και να 
προτείνει άλλες πηγές που θα χρησιµοποιηθούν µόνο µετά της έγκριση από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
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Στην περίπτωση αυτή θα κανονίζονται τιµές µονάδος νέων εργασιών για τυχόν επί πλέον η επί έλλατον 
δαπάνες. 

Αν  δεν  καθορίζονται  από  την  σύµβαση  οι   πηγές  λήψεως  υλικών  ο   ανάδοχος 
υποχρεούται να ανεύρει και να δηλώσει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις πηγές που θα χρησιµοποιήσει 
για την κατασκευή του έργου. Η χρησιµοποίηση των πηγών αυτών, που δεν θα έχουν καµία επίπτωση 
στις τιµές που προσέφερε για την εκτέλεση των επί µέρους εργασιών θα γίνει µόνο µετά την έγκριση της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Απαραιτήτως πριν από τη λήψη αδρανών η άλλων φυσικών υλικών (επιχώσεων κλπ) από τις 
προτεινόµενεc θέσεις πρέπει µε δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου να συντάσσεται και να εγκρίνεται 
σχετική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 

Άρθρο 14ο: Προέλευση υλικών εφοδίων κλπ ενσωµατούµενων στο έργο 

Για τα ενσωµατούµενα στο εγκεκριµένο έργο υλικά, εφόδια, µηχανικό και ηλεκτρικό 
εξοπλισµό κλπ θα τηρούνται από τον ανάδοχο οι διατάξεις της Ε.Ε. 

 

Άρθρο 15ο: Υλικά του κυρίου του έργου ευκολίες προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου- 
προστατευτικές κατασκευές 

α) Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φυλάττει µε τα έξοδά του τα µηχανήµατα, εργαλεία 
κλπ, που παραδίνει σ' αυτόν ο κύριος του έργου για χρήση ή ενσωµάτωση. 

β) Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθηκεύσεως, θάλαµοι 
διαµονής,  εργαστήρια, γραφεία  κλπ,  για  την  εκτέλεση  των  -εργασιών  της  εργολαβίας)  θα 
ανεγερθούν  µε  την  φροντίδα,  την  ευθύνη  και  τα  έξοδα  του  αναδόχου,  σε  θέσεις  που επιτρέπονται 
από την υπηρεσία και τις λοιπές αρµόδιες αρχές. 

γ)  Ο  κύριος  του  έργου  µετά  από  έγγραφη αίτηση  του  αναδόχου  θα  κάνει  όλα  τα 
απαραίτητα διαβήµατα στις αρµόδιες αρχές στις οποίες θα πρέπει να απευθύνεται απ' ευθείας ο 
ανάδοχος, για την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών και για να αρθούν όλα τα ενδεχοµένως εµπόδια 
που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου από τρίτους. 

Ο κύριος του έργου θα φροντίσει µετά από σχετικές ενέργειες του αναδόχου, να παρασχεθεί στον 
ανάδοχο µε τις δαπάνες του (του αναδόχου) ελεύθερος ο απαιτούµενος χώρος για την εγκατάσταση του 
εργoταξίoυ και την απόθεση ή αποθήκευση των υλικών. 

δ) Στις περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής (π.χ. 
δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ) ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβαίνει στις απαραίτητες κατασκευές καθώς και 
στη λήψη κάθε άλλου µέτρου µε την έγκριση της Υπηρεσίας για την αποφυγή προκλήσεως ζηµιών προς 
τρίτους και προς το έργο. Για τις ζηµίες που τυχόν θα συµβούν  αποκλειστικά  υπεύθυνος  είναι   ο   
ανάδοχος,  τον   οποίον   και   βαρύνουν  όπως καθορίζεται στα κατωτέρω άρθρα 20 και 27. 

 

Άρθρο 16ο: Τιµές µονάδος νέων εργασιών 
α) Από τον νόµο έχει προβλεφθεί ότι για τον κανονισµό τιµών µονάδος νέων εργασιών θα   

εφαρµόζονται  τα   άρθρα   των   εγκεκριµένων  ή   συµβατικών  αναλυτικών  τιµολογίων 
(αναλύσεις τιµών), και για παρεµφερείς εργασίες µε τις συµβατικές, οι τιµές µονάδος νέων εργασιών θα 
κανονίζονται ανάλογα µε αυτές. ∆ιευκρινίζεται ότι τα άρθρα αυτά θα εφαρµόζονται άσχετα από τα µέσα 
που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή µικρό ή µεγάλο αριθµό 
µηχανηµάτων γνωστών ή άλλων τύπων, καινούρια ή όχι, εργατικά χέρια εν όλο ή εν µέρει, µικρή ή µεγάλη 
ποσότητα εργασίας κλπ). 

β) Στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων δυνατόν να αναφέρονται ποια εγκεκριµένα ή 
συµβατικά τιµολόγια Αναλύσεις τιµών) ισχύουν για τις  τιµές µονάδος νέων εργασιών του έργου. Οι 
επιµετρήσεις νέων εργασιών και ο υπολογισµός των δαπανών θα συντάσσονται βάσει των όρων της 
συµβάσεως. Εάν τούτο είναι ανέφικτο τότε θα συντάσσονται κατά τρόπο που θα συµφωνείται µεταξύ της 
υπηρεσίας και του αναδόχου προ της κατασκευής της σχετικής εργασίας. 

Εάν δεν έχει γίνει τέτοια συµφωνία θα συντάσσονται µε τον τρόπο που προβλέπεται σχετικά 
στην τεχνική Επιστήµη. 

 

Άρθρο 17ο : Κίνδυνος του έργου 

Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από 
οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου ή αν 
προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση. 

Ως «εκτελούµενο έργο» στην προκειµένη περίπτωση νοούνται: 
α) Το κύριο έργο. 
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β) Όλα όσα συµβάλλουν στην εκτέλεση του έργου δηλ. τα εργοτάξια, λατοµεία, ορυχεία, 
εγκαταστάσεις, µηχανικός εξοπλισµός, µεταφορικά µέσα, αποθήκες κλπ καθώς και το εργατοτεχνικό 
προσωπικό. 

Ενδεικτικώς αναφέρονται τα ακόλουθα προληπτικά µέτρα: 
α) Η αντιστήριξη και η περίφραξη των σκαµµάτων προς αποτροπή καταπτώσεων και 

κατολισθήσεων για την ασφάλεια των εργαζοµένων και την αποφυγή ζηµιών στις γειτονικές ιδιοκτησίες 
και στο ίδιο έργο. 

β) Η περίφραξη, σήµανση, φωτισµός κλπ, που απαιτούνται σύµφωνα και µε το άρθρο 

24ο  της παρούσης, όταν εκ των εκτελούµενων έργων, της εναποθέσεως υλικών επί οδών κλπ 
δηµιουργούνται κίνδυνοι δια τα τροχοφόρα και τους διερχόµενους. 

γ) Η κατά το δυνατόν υπεύθυνη ενηµέρωση του αναδόχου για την ύπαρξη ή µη αγωγών 
κλπ των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (Ύδρευσης, Αποχέτευσης, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, Φωταερίου κλπ) 
σύµφωνα και το άρθρο 24 της παρούσης. 

δ) Η διενέργεια αµµοχαλικοληψίας από την κοίτη ξεροπόταµων και χειµάρρων από θέσεις 
αρκούντως αποµακρυσµένες από οδικές ή σιδηροδροµικές γέφυρες ή άλλα τεχνικά, όταν υπάρχει 
κίνδυνος εκθεµελιώσεως των βάθρων των. 

Σηµειώνεται ότι από την έντονη αµµοχαλικοληψία υποβαθµίζεται η κοίτη των ξεροπόταµων 
και χειµάρρων και η υποβάθµιση και εκθεµελίωση των βάθρων εκδηλώνεται κατά τις µεγάλες 
πληµµύρες. 

Οι δαπάνες για την πρόληψη των ζηµιών-βλαβών ή για την αποκατάσταση αυτών ή για την 
καταβολή αποζηµιώσεως σ' όσους ζηµιώθηκαν βαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο 
καθώς και η συναφής αστική και ποινική ευθύνη, Επιπρόσθετα δεν δικαιούται να διεκδικήσει καµία 
αποζηµίωση ακόµη και για την ενδεχόµενη σταλία των µηχανηµάτων του ή για του εργατοτεχνικού του 
προσωπικού. 

Αν κατά τη κατασκευή του έργου και µέχρι της οριστικής παραλαβής του έργου αποδειχθούν, µε 
αναµφισβήτητα στοιχεία, σφάλµατα στις πιστοποιήσεις που εισέπραξε ο ανάδοχος, ο κύριος του έργου 
έχει το δικαίωµα µέχρι να ρυθµιστεί το όλο θέµα να παρακρατήσει από τις κατατεθείσες εγγυητικές 
επιστολές το αντίστοιχο ποσό. 

Ο ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης του µόνον στην περίπτωση κατά την οποία είχε 
υποδείξει εγγράφως στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία τα τυχόν σφάλµατα της µελέτης ή τα ληπτέα 
µέτρα για αποφυγή µελλοντικών ζηµιών, πλην όµως η Υπηρεσία δεν έπραξε τίποτα αλλά τουναντίον 
τον διέταξε εγγράφως να συνεχίσει τις εργασίες παρά τις αντιρρήσεις του. 

Για τα έργα ειδικής κατηγορίας και για συγκεκριµένες βλάβες-ζηµιές µπορεί να καθορισθεί από τη 
σύµβαση ότι η δαπάνη προλήψεως ή αποκαταστάσεως των θα βαρύνει τον κύριο του έργου (πχ η 
αντιστήριξη αγωγών των οργανισµών κοινής ωφελείας, η αποκατάσταση των τοµών των οδοστρωµάτων 
κλπ). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 18ο : Ασφάλιση προσωπικού 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει εγκαίρως και αµελλητί όλα τα αναγκαία µέτρα 
για την αποτροπή ατυχηµάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό του έργου και να εφαρµόζει πιστά τις 
διατάξεις του κανονισµού ασφαλείας κατά εργατικών ατυχηµάτων καθώς και όλες τις υποδείξεις των 
αρµοδίων κρατικών οργάνων (του Υπουργείου Εργασίας, των Αστυνοµικών Αρχών κλπ). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει εις το ΙΚΑ δια κύρια ασφάλιση όλο ανεξαιρέτως το 
απασχολούµενο απ' αυτόν στο έργο προσωπικό. 

Ο ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωµένος να ασφαλίζει όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό του 
έργου στα αναγνωρισµένα από το κράτος ταµεία κλαδικής ή επικουρικής ασφαλίσεως (π.χ. ταµείο 
ξυλουργικών εργασιών). 

Οι δαπάνες για την κατά το ανωτέρω ασφάλιση περιλαµβανόµενες στην προσφορά του 
αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου αυτόν, ο οποίος υπέχει εκ ολοκλήρου και την 
αστική και ποινική ευθύνη για τυχόν επισυµβαίνοντα στο έργο εργατικά ατυχήµατα. 

 

Άρθρο 19ο : Τήρηση νόµων, αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόµων κλπ, έχει την υποχρέωση να 
ανακοινώσει, αµελλητί, στη ∆/νουσα υπηρεσία, τις κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου 
απευθυνόµενες σ' αυτόν σχετικές οδηγίες και εντολές των διαφόρων αρχών, σχετικά µε τα µέτρα ελέγχου 
και ασφαλείας, που του υποδεικνύονται. 

 
Άρθρο 20ο: Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 

 1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύµβασης 

και τις σύµφωνες προς αυτή και το νόµο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου. 
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 2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των 
διαφόρων µερών του έργου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριµένα σχέδια ή άλλα στοιχεία της µελέτης, 
τα οποία δεν επιδέχονται τροποποιήσεων ή αλλαγών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις του 
παρόντος. 
 3. Οι  έγγραφες  εντολές  που  δίνονται  από  το  αρµόδιο  όργανο  για  τη  συµπλήρωση  ή 
τροποποίηση των στοιχείων της µελέτης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 156 του Ν. 
4412/2016, καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριµένων συµπληρωµατικών εργασιών, είναι υποχρεωτική για 
τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργα 
που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση µεταβολή 
επιφέρει µείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται µόνο η αξία των ποσοτήτων των εργασιών που 
έχουν πράγµατι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρµογή των διατάξεων για κακοτεχνία. 
 4. Κατ' εξαίρεση, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για 
τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις µπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο των έργων. Στην 
περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει σχετική καταχώρηση στο ηµερολόγιο του έργου. Αν τη διαταγή αυτή δίνει 
ο επιβλέπων, οφείλει να ενηµερώσει αµελλητί εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, για την έκδοση 
κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών εργασίµων ηµερών από την ανωτέρω έγγραφη 
ενηµέρωση. Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί µερικά ή ολικά τις εντολές του επιβλέποντα, ο ανάδοχος 
αποζηµιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει, σύµφωνα µε την εντολή της επίβλεψης µέχρι τη λήψη 
της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας. 
 5. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το 

έργο όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία 

και οποιαδήποτε άλλα µέσα. Ο ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες 
δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των µισθών και ηµεροµισθίων του 

προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη µετακίνηση του 

προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., οι 
δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι, τέλη, 

δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρµογής των σχεδίων κατασκευής των 

σταθερών σηµείων, καταµετρήσεων, δοκιµών,  προσπελάσεων προς  το  έργο  και  στις  θέσεις  για  τη  

λήψη  υλικών,  σύστασης  και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζηµιώσεων ζηµιών στο προσωπικό 

του, στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την 

καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 
 6. Οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις 
βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
Κατ’ εξαίρεση, φόροι του ∆ηµοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, 
βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς.  
Μεταγενέστερες  αυξοµειώσεις,  αυξοµειώνουν  αντίστοιχα  το  οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα 
δύο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή τις παρακρατήσεις έναντι του φόρου 
αυτού. 

 7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νοµοθεσίας, των  διατάξεων  και  κανονισµών  για  την  πρόληψη  ατυχηµάτων στο  προσωπικό  του  ή  

στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων Προστασίας του 

περιβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη µέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωµένος να εκπονεί µε ευθύνη του 

κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κ.λπ.) και να λαµβάνει 
όλα τα σχετικά µέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζηµία που 

προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόµενος, εκτός 

άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζηµιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει µέτρα 

Προστασίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό 

ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ∆Ι 
ΠΑ∆/οικ.177/ 2.3.2001 (Β' 266), ∆ΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/ 27.11.2002 (Β' 16), στο 

χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες 
αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου. 
 8. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που 
απαιτείται για τη διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, η διακήρυξη µπορεί να ορίζει 
κατ’ εκτίµηση τον αριθµό τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθµίδα εκπαίδευσης, που πρέπει να 
διαθέτει κατ' ελάχιστο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύµβασής του. Ο αριθµός αυτός προσαρµόζεται, 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του έργου, µε βάση το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του. Η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία µπορεί πάντα να διατάσσει την αποµάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται δικαιολογηµένα 
ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου. 
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 9. Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωµές των αποδοχών του προσωπικού που έχει 
προσλάβει 
και χρησιµοποιεί στο έργο, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µετά από γραπτή όχληση των ενδιαφεροµένων, 
καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες. Αν ο ανάδοχος δεν 
εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωµής των 
οφειλοµένων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασµό του 
αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρµογή της παραγράφου αυτής µπορεί να πληρωθούν οι 
αποδοχές µέχρι και των τριών (3) τελευταίων µηνών πριν από την όχληση των ενδιαφεροµένων. 
Προϋπόθεση της πληρωµής είναι να  υπάρχει οφειλή του κυρίου του έργου εκ  της  κατασκευής του  
αποδεικνυόµενη ή  όπως προκύπτει από υποβληθέντα ή συντασσόµενο εκ της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
λογαριασµό. 
 10. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιµοποίηση πηγών αδρανών 
υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εµπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη 
σύµβαση. Οι πηγές αυτές, πριν από τη χρησιµοποίησή τους, πρέπει να εγκριθούν από τη διευθύνουσα 
υπηρεσία, που µπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα έργα πηγών. Αν 
διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος εµπορεύεται τα εξορυσσόµενα από τις πηγές αυτές του έργου αδρανή υλικά 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα. 
 11. Τα υλικά που ανευρίσκονται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση 
παλιών έργων, ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις δαπάνες εξαγωγής ή 
διαφύλαξής τους, αν η σύµβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα, για να 
αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατόν µικρότερη η βλάβη των υλικών κατά  την  εξαγωγή  τους.  
Χρησιµοποίηση  των  υλικών  από  τον  ανάδοχο  γίνεται  µετά  από έγγραφη συναίνεση της υπηρεσίας 
και αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο µεταξύ της διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου. 
 12. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αν 
κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτή  
εφαρµόζονται  οι  διατάξεις  για  τις  αρχαιότητες.  Για  την  καθυστέρηση  των  έργων  ή διακοπή τους 
από αυτή την αιτία, έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόµου. 
 13. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων 
έργων ή εργασιών φορέα του δηµόσιου τοµέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της 
εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκµεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή 
διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς µείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συµβάλει στην άµεση 
αποκατάσταση των βλαβών ή διακοπών. 
 14. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης 
στα εργοστάσια που κατασκευάζονται τµήµατα του έργου και γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει  
απαραίτητο  η   διευθύνουσα  υπηρεσία.  Ο   διευθύνων  από   µέρους  της   αναδόχου επιχείρησης τα 
έργα υποχρεούται, µετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους  που  
επιβλέπουν, διευθύνουν  ή  επιθεωρούν  τα  έργα,  κατά  τις  µεταβάσεις  για επίβλεψη, έλεγχο ή 
επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής, καθώς και των συµβούλων και 
εµπειρογνωµόνων. 
 15. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κάθε 
τρίµηνο να συντάσσει και να στέλνει στην προϊσταµένη αρχή, µέσω της διευθύνουσας υπηρεσίας, 
συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου, αναλόγου περιεχοµένου µε τις 
αντίστοιχες εκθέσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 

 16. Οι εκθέσεις αυτές δεν θεωρούνται ως αιτήµατα του αναδόχου, ούτε ως παραιτήσεις από 

δικαιώµατά του και οι απαντήσεις επ’ αυτών δεν συνιστούν βλαπτικές πράξεις, κατά την έννοια της 

παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 21ο : Σήµανση κατά το στάδιο εκτελέσεως εργασιών 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση όπως στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις στις οποίες 
εκτελούνται οι εργασίες, προβαίνει στην τοποθέτηση των απαιτούµενων, ανάλογα µε τη φύση των  
έργων (Συγκοινωνιακά, Υδραυλικά, Οικοδοµικά κλπ), σηµάτων και πινακίδων γενικά ασφαλείας  και  
έχει  την  επιµέλεια  για  την  συντήρηση  αυτών  κατά  το  χρόνο  δωρεάν συντηρήσεως των έργων. 

Για την σήµανση αυτή ο ανάδοχος θα εφαρµόσει τις διατάξεις που προβλέπονται στην 
Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σηµάνσεως εκτελουµένων έργων. 

Σε περιπτώσεις που τα έργα απαιτούν τη λήψη περισσοτέρων ή διαφορετικών µέτρων, τότε ο 
ανάδοχος θα συντάσσει µελέτη, µε δαπάνη του κυρίου του έργου, για τη σήµανση κάθε θέσεως 
εκτελoυµένoυ έργου και θα εφαρµόζει τη µελέτη αυτή ύστερα από τυχόν συµπλήρωση



 

 

και έγκριση της ∆ιευ/σας τα έργα υπηρεσίας. Η έγκριση αυτή θα πρέπει να χορηγείται στον ανάδοχο εντός 
τριών (3) ηµερών από της υποβoλής της εν λόγω µελέτης σηµάνσεως. 

Όπου υπάρχει ανάγκη θα χρησιµοποιούνται και τροχονόµοι υπάλληλοι του αναδόχου, για ασφαλή 
καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία στις οδούς και στις 
παρακαµπτηρίους και στις προσπελάσεις. 

Για εργασίες επί κεντρικών αρτηριών (χαρακτηριζόµενες ως κεντρικές µόνον από τη 
∆/νουσα Υπηρεσία σε  συνεργασία µε τον κύριο του έργου) οι  τροχονόµοι υπάλληλοι του αναδόχου  
και  η  σταλία  των  µηχανηµάτων που  απαιτούνται για  την  άµεση  αντιµετώπιση προβληµάτων η τη 
ταχύτατη κατασκευή της εργασίας, θα πληρώνονται µε το απολογιστικό σύστηµα. 

Τα ανωτέρω µέτρα λαµβάνονται µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου (εκτός αν η δαπάνη αλλιώς 
ορίζεται) ο οποίος έχει και την ευθύνη, ποινική και αστικά για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη ή στην 
πληµµελή λήψη των απαραιτήτων µέτρων. 

 
Άρθρο 22ο : Πινακίδες ενδεικτικές του έργου που κατασκευάζεται 

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  σε  ένα  µήνα  από  την  εγκατάστασή  του  στο  έργο  να 
προµηθευτεί και να τοποθετήσει καλαίσθητες πινακίδες ενδεικτικές του έργου που κατασκευάζεται. Οι 
διαστάσεις των πινακίδων, ο αριθµός αυτών, οι αναγραφόµενες ενδείξεις (ονοµασία έργου, κύριος έργου, 
διευθύνουσα υπηρεσία, µελετητής ανάδοχος, προϋπολογισµός έργου και  xρoνoλογίες ενάρξεως και 
περαίωσης), ο  χρωµατισµός, τρόπος  στηρίξεως και οι θέσεις τοποθετήσεώς των θα καθορισθούν κατά 
την εγκατάσταση του αναδόχου από τη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία. Οι δαπάνες προµηθείας 
µεταφοράς και τοποθετήσεως των πινακίδων αυτών βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου και 
περιλαµβάνονται ανηγµένως στις τιµές µονάδος του τιµολογίου (µελέτης ή προσφοράς) και τα γενικά του 
έξοδα. Στην περίπτωση µη συµµορφώσεως του αναδόχου στην καθοριζοµένη ανωτέρω µηνιαία 
προθεσµία η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία δικαιούται να προβεί στην προµήθεια, µεταφορά και 
τοποθέτησή τους σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 

 
Άρθρο 23ο: Εναπόθεση υλικών επί δηµοσίων οδών 

α) Η εναπόθεση από τον ανάδοχο υλικών κατασκευής, εφοδίων κλπ. στο κατάστρωµα 
δηµοσίων οδών σε κοινοχρήστους χώρους στη χερσαία ζώνη λιµένων κλπ επιτρέπεται µόνο κατόπιν 
εγγράφου εγκρίσεως της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας όταν τούτο είναι αναπόφευκτο και µε την 
προϋπόθεση ότι η ποσότητα που θα εναποτίθεται δεν θα είναι µεγαλύτερη απ' όση µπορεί να 
αναλωθεί σε  µία µέρα και ότι ο  ανάδοχος θα λαµβάνει τ' απαραίτητα µέτρα τόσο για την ασφάλεια 
όσο και για την, εις το ελάχιστο, παρακώλυση της ελευθέρας κυκλοφορίας, εκτός εάν τύχει ιδιαίτερης 
προς τούτο εγγράφου εγκρίσεως της ∆/νουσας Υπηρεσίας, µε προηγούµενη πλήρη αιτιολόγηση. 

Προκειµένου για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, τα µέτρα ασφαλείας κλπ ισχύει η Πρότυπη 
Τεχνική Προδιαγραφή σηµάνσεως εκτελουµένων έργων και γενικά, όσα αναφέρονται στο προηγούµενο 
άρθρο 22. 
Η απόθεση υλικών εκσκαφών στο κατάστρωµα ή τα πεζοδρόµια δηµοσίων οδών ή χώρων δηµοσίας 
χρήσεως (π.χ. πάρκα, πλατείες ή σε χερσαία ζώνη λιµένος κλπ) επιτρέπεται επίσης µόνο κατόπιν 
εγγράφου αδείας της ∆ιευθύνουσας το έργο υπηρεσίας όπου ορίζεται η έκταση της αποθέσεως, ο 
χρόνος παραµονής των υλικών κλπ. Σε επείγουσες περιπτώσεις η έγκριση για την εναπόθεση δίδεται 
από τον επιβλέποντα µηχανικό µε σχετική αναγραφή στο ηµερολόγιο του έργου. 

 
Άρθρο 24ο: Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και Οργανισµών Koινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) 

α) Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι ενδεχόµενο στην περιοχή του έργο να 

υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆. οι οποίες πρέπει να µετατοπισθούν από 

τις υπηρεσίες τους. 
β) Οι εργασίες για τις ανωτέρω µετατοπίσεις, που µπορούν να είναι προσωρινές ή και µόνιµες αν 

τυχόν εµπίπτουν. σε εύρος καταλήψεως των έργων ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, θα εκτελούνται µε τη 
φροντίδα των οργανισµών αυτών (∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ) και καµία οικονοµική ή τεχνική ανάµειξη θα έχει µ' 
αυτές ο ανάδοχος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην Ε.Σ.Υ. 

Ο ανάδοχος όµως έχει την υποχρέωση να διευκολύνει απροφασίστως την εκτέλεση των ανωτέρω 
εργασιών, σύµφωνα και µε το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016, δικαιούµενος αναλόγου παρατάσεως 
προθεσµίας όχι όµως και αποζηµιώσεως στην περίπτωση που τυχόν καθυστερήσει λόγω εκτελέσεως των 
µετατοπίσεων από τους οργανισµούς και επηρεάσει υπερβαλλόντως και δυσανάλογα προς την 
εγκεκριµένη προθεσµία   εκτελέσεως των εργασιών το πρόγραµµα κατασκευής. 

γ)  Προκειµένου  για  προσωρινές  µετατοπίσεις,  τις  απαιτούµενες  εργασίες,  µπορεί κατόπιν 
εντολής της υπηρεσίας να τις εκτελέσει και ο ανάδοχος, πληρωνόµενος µε τις συµβατικές τιµές µονάδος. 

δ) Η υπηρεσία επίσης µπορεί να αναθέσει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις στον ανάδοχο την 
εκτέλεση εργασιών µετατοπίσεως δικτύων (π.χ. υδρεύσεως κλπ) που ανήκουν Π.χ. σε Κοινότητες η 
∆ήµους και που δεν µπορούν να εκτελεστούν από αυτές λόγω οικονοµικής ή άλλης αδυναµίας. Οι 
εργασίες αυτές θα πληρωθούν µε συµβατικές ή νέες τιµές µονάδος. 
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ε) Περαιτέρω ο ανάδοχος θα πρέπει, σύµφωνα µε το άρθρο 18 της παρούσης, να παίρνει όλα τα 

κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή προκλήσεως ζηµιών στα δίκτυα Ο.Κ.Ω. και µάλιστα προκειµένου για 
υπόγεια δίκτυα θα πρέπει, πριν αρχίσει τις εργασίες, να φροντίσει να του χορηγηθεί σχετική άδεια από 
τον αντίστοιχο οργανισµό ή και από την αρµόδιο στρατιωτική αρχή, αν πρόκειται για παραµεθόριο 
περιοχή. 

στ) Οι δαπάνες µετατοπίσεως των αγωγών (δικτύων) των Ο.Κ.Ω. καταβάλλονται σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου. 

 
 
 
Άρθρο 25ο: Ηµιτελείς εργασίες 

∆εν  επιτρέπεται  ούτε  κατά  τη  διάρκεια  κατασκευής  του  έργου,  ούτε  µετά  την 
αποπεράτωση αυτού, να παραµένουν ηµιτελείς εργασίες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ζηµία στο 
εκτελούµενο έργο η στα εκτελεσθέντα έργα ή σε παρακείµενες θέσεις. ∆εν επιτρέπεται επίσης η χρονική 
µετάθεση εκτελέσεως των εργασιών σε σχέση µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής  του  έργου  
εκτός  αν  προηγηθεί ειδική  έγκριση  της  αρµόδιας υπηρεσίας. 
 
 
 
Άρθρο 26ο: Μητρώο έργου 

Μέσα σε δύο (2) µήνες από τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου, υποβάλλεται από τον 
ανάδοχο η τελική επιµέτρηση και το µητρώο του έργου, το οποίο περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία του 
έργου «όπως κατασκευάστηκε». 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζεται το περιεχόµενο του 
«µητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδοµένα και τα λοιπά 
στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και η µορφή των στοιχείων αυτών. Με προεδρικό διάταγµα που 
εκδίδεται µε πρόταση του ίδιου Υπουργού καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον ανάδοχο σε 
περίπτωση µη υποβολής του µητρώου, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, τα αρµόδια όργανα, καθώς 
και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

 
 
Άρθρο 27ο: Συντήρηση των έργων 

Ο  χρόνος  εγγύησης, κατά τον οποίο  ο  ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 
υποχρεούται στη  συντήρησή  του,  σύµφωνα  µε  την  παράγραφο 1  του  άρθρου  157  του  Ν. 
4412/2016 και την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 και µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται 
η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) µήνες, υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στα 
έγγραφα της σύµβασης στην περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης ήταν η προσαύξηση του 
χρόνου εγγύησης κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016. 

Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις µπορεί µε τα συµβατικά τεύχη να ορίζεται µεγαλύτερος χρόνος 
εγγύησης ενδεχοµένως και µε ιδιαίτερο αντάλλαγµα, όχι όµως µεγαλύτερος από τρία (3) έτη. Για έργα 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης µέχρι 250.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, εφόσον η φύση των εργασιών το 
επιτρέπει ή για έργα που δεν νοείται µακροχρόνια συντήρησή τους, µπορεί µε τα συµβατικά τεύχη να 
καθορίζεται χρόνος εγγύησης µικρότερος των δεκαπέντε (15) µηνών. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη 
βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών αν µέσα σε δύο (2) µήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο 
η τελική επιµέτρηση, άλλως από την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
συντάχθηκε η τελική επιµέτρηση. 

Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη 
τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισµών από τη χρήση, εφόσον δεν 
οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου εκτελούνται µε έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται 
στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. 

Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το χρόνο 
εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο 
σε βάρος και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου ή όπως αλλιώς προβλέπεται στα συµβατικά 
τεύχη. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος ο µορφότυπος του οποίου 
και η συχνότητα καταγραφής προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη ή συµφωνούνται µε την διευθύνουσα 
υπηρεσία. 

Οι δαπάνες συντηρήσεως του έργου βαρύνουν τον ανάδοχο, περιλαµβανόµενες στην αµοιβή 
που καταβάλλεται σ' αυτόν σύµφωνα µε την προσφορά του. 

Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου ελέγχει κατά τη διάρκεια της παραλαβής και την 
κατάσταση της συντηρήσεως του έργου. 

Εάν η συντήρηση του έργου έγινε πληµµελώς η επιτροπή αναβάλλει την παραλαβή µέχρι 
συντελέσεως άρτιας συντηρήσεως. 
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