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Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο της ΕΣΥ 
 
Αντικείµενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των Γενικών και Ειδικών όρων, σύµφωνα µε 
τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους της εργολαβικής Σύµβασης, τα σχέδια και 
διαγράµµατα, που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν από τον Εργοδότη, θα γίνει η κατασκευή του 
έργου: " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝTOY∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ" . 
 

Άρθρο 2 ο 

Σύµβαση κατασκευής έργου 
 
Με τον όρο " Σύµβαση" νοείται η Σύµβαση ανάθεσης του Έργου στον Ανάδοχο, που περιλαµβάνει 
όλες τις υποχρεώσεις του για την µε µέριµνα και δαπάνη του εκπόνηση των µελετών και έκδοση 
αδειών, την εκτέλεση των απαραίτητων ερευνών και την εκτέλεση όλων των εργασιών του έργου 
" ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ TOY∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ" όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα Συµβατικά Τεύχη, περιλαµβανοµένης και της συντήρησης αυτών κατά 
τον χρόνο της εγγύησης. 
Η Σύµβαση συνάπτεται µεταξύ του Αναδόχου και της ∆.Ε.Υ.Α ΑΡΤΑΣ (Εργοδότης) µε την 
υπογραφή Συµφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθηµερόν στο πρωτόκολλο της ∆.Ε.Υ.Α.Α. 
Κατά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησής του και την 
ακριβή της διεύθυνση. Κάθε µελλοντική µεταβολή µέχρι την οριστική εκκαθάριση της εργολαβίας 
είναι υποχρεωµένος να τη δηλώνει γραπτά στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αµέσως, αλλιώς κάθε 
κοινοποίηση στη διεύθυνση, που έχει δηλώσει επιφέρει όλα τα νόµιµα αποτελέσµατά της. 
Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διορίσει τον αντίκλητό του, 
κάτοικο της έδρας της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και αποδεκτό από αυτή. 
Ταυτόχρονα κατατίθεται και δήλωση αποδοχής του διορισµού του. Για τον αντίκλητο ισχύουν 
επίσης και όλες οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 3 και του άρθρου 143 του  
Ν.4412/2016. 
Το Συµφωνητικό κοινοποιείται οπωσδήποτε στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία µέσα σε πέντε ηµέρες από 
την υπογραφή του από τον Εργοδότη. Ο Προϊστάµενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ορίζει αµέσως  
έπειτα από αυτό, τον Επιβλέποντα µηχανικό του έργου. 
 

Άρθρο 3 ο 

Συµβατικό αντικείµενο της Εργολαβίας 
 
Το «Συµβατικό Αντικείµενο» συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των 
υποχρεώσεων, που απορρέουν από το  Συµφωνητικό τα αναπόσπαστα Συµβατικά Τεύχη καθώς και 
τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές [ΕΤΕΠ] (Εγκρίθηκαν µε απόφαση του Αναπλ. Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και δηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 
2221Β / 30-07-2012) , για την εκτέλεση του Έργου: " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ TOY 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ".  
Η εκτέλεση των εργασιών αυτών ανατίθεται στον ανάδοχο µε την Εργολαβική Σύµβαση. 
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Άρθρο 4 ο 

Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών 
 
Τα συµβατικά τεύχη ισχύουν αθροιστικά και αλληλοσυµπληρώνονται. Σε περίπτωση, που οι όροι 
των τευχών δε συµφωνούν µεταξύ τους, τότε εφαρµόζεται η σειρά ισχύος των τευχών που 
καθορίζεται ρητά παρακάτω : 
1. Το Συµφωνητικό. 
2. Η ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά.  
4. Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
8. Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης. 
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριµένες 
τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα 
συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του 
έργου. 
10. Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την 
Υπηρεσία. 

Άρθρο 5 ο 

Εγκατάσταση Εργολάβου - Έναρξη εργασιών 
 
Ο Ανάδοχος εγκαθίσταται στο Έργο αµέσως µε την υπογραφή της Σύµβασης . 
Ο Ανάδοχος δια ιδίων µέσων και µε δαπάνες του θα τοποθετήσει τις αναγκαίες εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις. 
Για τη έναρξη των εργασιών απαιτείται καταρχήν η έγκριση από την υπηρεσία, του Αναλυτικού 
Προγράµµατος των έργων µε τις ενδεχόµενες κυκλοφοριακές και λοιπές ρυθµίσεις, που θα 
απαιτηθούν για τον περιορισµό των οχλήσεων στην λειτουργία της πόλης. 
Ο Ανάδοχος, είναι υπεύθυνος να αφαιρέσει χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση οποιαδήποτε εµπόδια  
ενοχλούν την οµαλή εκτέλεση των εργασιών (κατεδαφίσεις παλαιών κτισµάτων, περιφράξεων, κλπ). 
 

Άρθρο 6 ο 

Ανακοινώσεις προς τον Ανάδοχο ή τον αντίκλητό του 
 
Μέσα σε πέντε ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, µε αναφορά 
του προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, να ορίσει µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο τον 
αντιπρόσωπο και αντίκλητό του στην Άρτα προς τον οποίο θα κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα του 
Εργοδότη και της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Κάθε αλλαγή του πληρεξούσιου αντιπροσώπου ή 
αντικλήτου, καθώς και κάθε µεταβολή της διεύθυνσής του ή της διεύθυνσης του Αναδόχου κατά τη 
διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, πρέπει να αναφέρεται αµέσως στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τα παραπάνω καθώς και όταν αναζητούµενος δεν 
ανευρίσκεται, κάθε κοινοποίηση εγγράφου θα γίνεται προς την Αστυνοµική Αρχή Άρτας, θεωρείται 
δε ότι έγινε προς τον Ανάδοχο και είναι έγκυρη, από την ηµέρα της κοινοποίησής της προς την 
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Αστυνοµική Αρχή. Ανεξάρτητα από την κοινοποίηση αυτή, το έγγραφο στέλνεται ταυτόχρονα 
ταχυδροµικά στον Ανάδοχο, εφ' όσον είναι γνωστή η διεύθυνσή του. 
 

Άρθρο 7 ο 

Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) 
 
Για το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 158 του Ν. 4412/2016 
και συγκεκριµένα: 
Το Π.Π.Ε. ενσωµατώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών, περιγράφει 
τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε πλήρη εναρµόνιση και 
περιλαµβάνει το χρονοδιάγραµµα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του 
έργου και τον τρόπο και τις λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την 
κατασκευή, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας. 
Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία 
παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκµηρίωσης των εργασιών που έχουν 
εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους. 
Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας ΄Έργου σε κάθε δηµόσιο 
έργο(Κατασκευή ή και Μελέτη), του οποίου ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό 
1.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των αποφάσεων ∆ΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 
(Β΄1265), ∆ΙΠΑ∆/οικ.611/24.7.2001 (Β΄ 1013 ), ∆ΙΠΑ∆/οικ.501/1.7.2003 (Β΄ 928) του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. Την ποιότητα των δηµόσιων 
έργων αφορούν και οι παρακάτω αποφάσεις: α) ∆ΕΕΠΠ/οικ.4/19.1.2001 (Β΄ 94), β) 
∆ΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β΄ 624) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων, γ) η ∆14/43309/5.3.2001 (Β΄ 332) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων και δ) ∆ΙΠΑ∆/οικ. 12/13.01.2009 (Β΄ 125Β/27.01.2009). Η επίβλεψη της 
εφαρµογής των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων, η υλοποίηση των Σχεδίων ελέγχων και δοκιµών, 
καθώς και η αξιολόγηση των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιµών, µπορεί να ανατίθενται σε 
διαπιστευµένους φορείς Επιθεώρησης – Πιστοποίησης, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO/IEC 17021 για συστήµατα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 κατ΄ ελάχιστο στο πεδίο 
εφαρµογής ΕΑ 28 στην Ελλάδα ή σεχώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συστήµατα 
διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001, για συστήµατα υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001. 
Στα δηµόσια έργα, που εκτελούνται από όλους τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και 
συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται, εκτός από τους ελέγχους 
που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δηµόσια έργα, να διενεργούνται έλεγχοι 
ποιότητας των κατασκευαζόµενων έργων και από ειδικό Σύµβουλο που προσλαµβάνεται µε 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ύστερα από σχετικό διαγωνισµό. Με τις 
κοινές αποφάσεις αριθµ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003(Β΄ 1539) των Υπουργών Οικονοµικών, και 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και κ.υ.α. 8017 Α Πλ. 1259 (Β΄260/27.02.2007) κανονίζονται 
όλα τα σχετικά θέµατα µε τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων, την υποχρέωση των υπηρεσιών για 
παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο Σύµβουλο, ώστε να διευκολύνεται στο έργο του, την 
ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους κατασκευής του έργου και στις πηγές λήψης των 
υλικών, την ακώλυτη πραγµατοποίηση δειγµατοληψιών, τη συνεργασία των υπηρεσιών και των 
εργαστηρίων της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων τον τρόπο 
αποκατάστασης των διαπιστούµενων ελαττωµάτων και επίλυση διαφωνιών, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 159 ή τα καθοριζόµενα στη σύµβαση, και ρυθµίζεται κάθε άλλο αναγκαίο 
θέµα για την αποτελεσµατικότητα του ποιοτικού ελέγχου. 
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Άρθρο 8 ο 

Προθεσµίες περαιώσεως του έργου 
 
Η συνολική προθεσµία περαίωσης του έργου ορίζεται σε ∆εκαπέντε  (15) µήνες από την υπογραφή 
της Σύµβασης. 
Οι προθεσµίες υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης. 
 

Άρθρο 9 ο 

Πρόοδος εργασιών  –Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου 
 
9.1 Πρόοδος εργασιών  
Ο Ανάδοχος θα τηρεί ηµερολόγιο του έργου, που θα συµπληρώνεται καθηµερινά σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 146 του Ν. 4412/2016. Θα συντάσσει επίσης διάγραµµα, που θα δείχνει την 
συντελούµενη πρόοδο των εργασιών στο τέλος κάθε τριµήνου ή σε διαστήµατα, που θα ορίζονται 
από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και θα παραδίδει σε αυτήν τρία αντίγραφα. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιµοποιεί κάθε φορά επαρκή συνεργεία τεχνιτών και εργατών και 
µηχανικά µέσα κατασκευής ή να εργασθεί υπερωριακά και τις αργίες και γιορτές και να απασχολεί 
νυκτερινά συνεργεία, χωρίς να έχει δικαίωµα για το λόγο αυτό σε πρόσθετη αποζηµίωση, αν αυτό 
κριθεί απαραίτητο για την εξασφάλιση της εκτέλεσης των έργων σύµφωνα προς το παραπάνω 
πρόγραµµα προόδου τους. 
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αν κρίνει ότι ο ρυθµός προόδου των έργων δεν είναι ικανοποιητικός και 
σύµφωνος µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα εργασιών, µπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να 
αυξήσει τον αριθµό των συνεργείων του, τις υπερωρίες, τις εργάσιµες ηµέρες και τον αριθµό των 
µηχανηµάτων και γενικά να πάρει όλα τα µέτρα, που επιβάλλονται για την επιτάχυνση της προόδου 
των έργων. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται προς τις σχετικές εντολές της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. 
Η µη συµµόρφωση του Αναδόχου προς τις παραπάνω εντολές και η αποδεδειγµένα αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων σύµφωνα µε το παραπάνω πρόγραµµα εργασιών, δίνει στον 
Εργοδότη το δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο από την 
Εργολαβία. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων του Εργοδότη κατά του Αναδόχου, δεν 
απαλλάσσει τον τελευταίο από οποιαδήποτε υποχρέωση, που προκύπτει από τη Σύµβαση. 
Αν ο Ανάδοχος εκτελεί τις εργασίες µε αργό ρυθµό, που δεν ανταποκρίνεται στην πρόοδο και τις 
προθεσµίες, που προβλέπονται από το πρόγραµµα, µε συνέπεια τη µέρα λήξης κάθε περιόδου να µην 
έχει συµπληρώσει την ποσότητα της εργασίας, που προβλέπονταν να εκτελεσθεί µέσα σε αυτή την 
περίοδο, υπόκειται σε ποινική ρήτρα, που καθορίζεται σύµφωνα µε το Άρθρο 148 του Ν.4412/2016. 
Οι ποινικές αυτές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής και παρακρατούνται 
από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου.                                  
Με ίδια απόφαση ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες αν το 
έργο περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία, όπως τυχόν αυτή έχει τροποποιηθεί.  
 
 
9.2 Ποινικές ρήτρες 
Για την επιβολή ποινικών ρητρών των Συνολικών και των Τµηµατικών Προθεσµιών εφαρµόζονται 
οι διατάξεις του Άρθρου 148 του Ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 10 ο 

Χρόνος εγγύησης και συντήρησης των έργων - Ελαττώµατα 
 
10.1. Ο βάσει του άρθρου 171 του Ν. 4412/2016, ως χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων, 
καθορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες για το σύνολο των εργασιών. 
10.2. Κατά τον χρόνο εγγύησης (15 µήνες) ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα ( κατ’ ελάχιστο στην αρχή κάθε µήνα) τα έργα και τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί 
σε άριστη κατάσταση λειτουργίας µε δαπάνες του. 
10.3. Ο Ανάδοχος, είναι επίσης υπεύθυνος αν για λόγους κακής λειτουργίας ή µη λειτουργίας 
κάποιων εγκαταστάσεων, προξενηθούν ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε τρίτους ή στην περιουσία του 
∆ΗΜΟΥ και της ∆.Ε.Υ.Α.Α (π.χ. κτίρια, πεζοδρόµια, δρόµοι, δίκτυα και άλλες εγκαταστάσεις). 
Ο Ανάδοχος επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν για τους ανωτέρω λόγους (κακή λειτουργία 
κ.λ.π.) υπάρξουν επιπτώσεις στο ∆ήµο ή τη ∆.Ε.Υ.Α.Α (Μηνύσεις από Υπηρεσίες, Ιδιώτες κ.λ.π.). Η 
καταβολή των οποιωνδήποτε επιδικαζόµενων αποζηµιώσεων βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 
10.4. Αν κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων και µέχρι την οριστική παραλαβή αυτών 
παρουσιασθούν ελαττώµατα για τα οποία ευθύνεται ο ίδιος, και δεν προβεί στην αποκατάσταση 
τους, η Υπηρεσία ενεργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του  άρθρου 159 του Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 11 ο 

Συµπληρωµατικές εργασίες - Κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών 
 
Για αυξοµειώσεις εργασιών και νέες εργασίες εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 156 
τουΝ.4412/2016. 
11.1. Το έργο εκτελείται σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια, που τη συνοδεύουν. Ο 
φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών 
εργασιών, που δεν περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα 
Σύµβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση 
του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, να συνάπτει σύµβαση µε τον ανάδοχο 
του έργου, µε την προϋπόθεση ότι οι συµπληρωµατικές εργασίες δεν µπορούν τεχνικά ή οικονοµικά 
να διαχωριστούν από την κύρια σύµβαση, χωρίς να δηµιουργήσουν µείζονα προβλήµατα για τον 
αναθέτοντα φορέα ή όταν αυτές οι εργασίες, µολονότι µπορούν να διαχωριστούν από την αρχική 
Σύµβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της, χωρίς να µεταβάλλουν τη συνολική 
της φύση. 
11.2.Το συνολικό ποσό των συµβάσεων αυτών στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και η αµοιβή για τη 
σύνταξη των απαιτούµενων µελετών για τις συµπληρωµατικές εργασίες απαγορεύεται να  υπερβαίνει 
το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύµβασης , χωρίς την 
αναθεώρηση και το Φ.Π.Α .  
Για τον κανονισµό των τιµών µονάδας νέων εργασιών, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 156 
τουΝ.4412/2016. 
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Άρθρο 12ο 

Παραλαβή του Έργου 
 
Μετά το πέρας των εργασιών, που περιλαµβάνονται στην εργολαβία αυτή, εκδίδεται Βεβαίωση 
Περάτωσης εργασιών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 168 του Ν.4412/2016. 
Η προσωρινή παραλαβή θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 170 του Ν.4412/2016, η δε οριστική 
παραλαβή θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 172 του Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 13ο 

Λογαριασµοί – Πληρωµές – Ποσοστό ΓΕ & ΟΕ - Κρατήσεις 
 
13.1. Οι λογαριασµοί για τις εκτελεσµένες εργασίες, θα συντάσσονται ανά µήνα και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Άρθρου 152 του Ν.4412/2016 . 
Η αξία των εκτελούµενων εργασιών θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τις επιµετρήσεις και τις τιµές 
µονάδος προσφοράς κατά τις  διατάξεις του Άρθρου 151 του Ν.4412/2016. 
Οι τιµές αυτές προσαυξάνονται µε το ποσοστό ΓΕ &ΟΕ 18%. 
13.2. Όλοι οι πιο πάνω λογαριασµοί, συµπεριλαµβανοµένου και του Τελικού, υπόκεινται στις 
νόµιµες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, όπως ισχύουν κατά 
το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής της, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον 
Νόµο. 
13.3. Για οποιαδήποτε µεταγενέστερη της υπογραφής της Σύµβασης αυξοµείωση των επιβαρύνσεων 
ισχύει το άρθρο 153 του Ν.4412/2016. 
13.4. Με την υποβολή της πιστοποίησης στην επίβλεψη του έργου για έλεγχο, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται: 
13.4.1. Να έχει υποβάλει 3 ηµερολογιακές ηµέρες νωρίτερα, όλα τα φύλλα ποιοτικού ελέγχου που 
αντιστοιχούν στις εκτελεσµένες εργασίες κατά την διάρκεια, που καλύπτει η υποβληθείσα 
πιστοποίηση. 
Στα φύλλα ποιοτικού ελέγχου θα επισυνάπτονται και όλα τα αντιστοιχούντα πιστοποιητικά ή 
παραστατικά, όπως δελτία αποστολής υλικών, τεχνικά δελτία παράδοσης, αποτελέσµατα 
εργαστηριακών δοκιµών, γνωµατεύσεις ειδικών π.χ. γεωτεχνικών ή άλλων για τον τρόπο εκτέλεσης 
των εργασιών κλπ. 
13.4.2. Να έχει υποβάλει όλα τα έντυπα που προβλέπει το σύστηµα Ασφάλειας και Υγείας 
προκειµένου να διευκολύνεται ο έλεγχος και η έγκριση της πιστοποίησης. 
13.4.3. Όλες οι πιστοποιήσεις θα συνοδεύονται και µε τα απαραίτητα ΠΠΑΕ. 
13.4.4. Εφόσον πιστοποιούνται υλικά θα υποβάλλονται όλα τα από το νόµο προβλεπόµενα 
δικαιολογητικά. 
Σε περίπτωση µη υποβολής των εγγράφων αυτών από τον Ανάδοχο στην επιβλέπουσα Υπηρεσία 
όπως περιγράφεται ανωτέρω, η πιστοποίηση θα επιστρέφεται για επανυποβολή και µέχρι την 
ολοκλήρωση του ελέγχου των συνηµµένων από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
13.4.5 Μετά τον έλεγχο των λογαριασµών και την υπογραφή τους από τον επιβλέποντα, θα 
διαβιβάζονται από την Επίβλεψη προς την Οικονοµική Υπηρεσία για πληρωµή εφόσον ο Ανάδοχος 
υποβάλλει στην Οικονοµική Υπηρεσία τα από το νόµο προβλεπόµενα δικαιολογητικά για την 
είσπραξή της. 
13.5. Μόνον ο εγκεκριµένος από την Υπηρεσία λογαριασµός αποτελεί αποδεικτικό οφειλής του 
Κυρίου του Έργου προς τον Ανάδοχο. 
13.6. Καµία απαίτηση του Αναδόχου δεν µπορεί να θεµελιωθεί και να γίνει αποδεκτή αλλαγή του 
προδιαγραφόµενου στο παρόν άρθρο τρόπου πληρωµών . 
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Άρθρο 14 ο 

Επιµετρήσεις 
 
14.1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου παίρνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 
επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 151 του 
Ν.4412/2016. 
14.2 Οι Επιµετρήσεις συντάσσονται από τον Ανάδοχο στο τέλος κάθε µήνα  και υποβάλλονται, µαζί 
µε τις µηνιαίες πιστοποιήσεις για έλεγχο στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
14.3. Οι επιµετρήσεις θα αφορούν αποπερατωµένες εργασίες σύµφωνα µε το Συµβατικό Τιµολόγιο 
του Έργου, την Σ.Υ και την Τεχνική Περιγραφή. 
14.4. Οι επιµετρήσεις των αφανών εργασιών και τα Π.Π.Α.Ε πρέπει να υποβάλλονται αµέσως µετά 
την εκτέλεση των εργασιών, στις οποίες αναφέρονται. 
Οι επιµετρήσεις θα συνοδεύονται από συνοπτικό πίνακα µε τις λήψεις δοκιµίων και ακριβή στοιχεία 
των θέσεων και των αποτελεσµάτων αυτών. 
14.5. Η τελική επιµέτρηση υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες µετά την βεβαιωµένη περάτωση του έργου. Τελική επιµέτρηση 
είναι η επιβεβαίωση κατασκευής των επιµέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά, όπως 
προβλέπονται στη Σύµβαση. 
Μαζί µε την τελική επιµέτρηση ο Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει και κάθε άλλο αίτηµά του, που 
σχετίζεται µε την εκτέλεση της Σύµβασης, για το οποίο δεν έχει χάσει το σχετικό δικαίωµα από 
κάποια άλλη αιτία. 
 

Άρθρο 15 ο 

Μείωση ποσοτήτων εργασιών – Επί έλασσον δαπάνες 
Οι συµβατικές ποσότητες εργασιών µιας σύµβασης εκτέλεσης δηµοσίου έργου επιτρέπεται να 
µειωθούν και η δαπάνη που «εξοικονοµείται» («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιµοποιηθεί για την 
εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις, 
που αναφέρονται στην παρ. 3   του άρθρου 156του Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 16 ο 

Τιµές µονάδος νέων εργασιών - Απολογιστικές εργασίες 
 
15.1. Εφ’ όσον παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών πέραν των περιγραφοµένων στα 
Συµβατικά Τεύχη, τότε αυτές θα υπολογίζονται σύµφωνα µε την παρ. 5 του Άρθρου 156του 
Ν.4412/2016. 
15.2. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει 
απολογιστικές εργασίες, σύµφωνα µε την παράγρ. 10 του Άρθρου 154 του Ν.4412/2016, τις οποίες ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει. 
Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο ίδιος µε τον χρόνο 
συντήρησης των λοιπών εργασιών του έργου. 
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Άρθρο 17ο 

Αναθεώρηση τιµών 
Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 153 του 
Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 18 ο 

Χρονοδιάγραµµα κατασκευής 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου  
µέσα σε προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες και να 
υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις  του άρθρου 145  του Ν. 4412/2016,  συνοδευόµενο  από  κατάσταση  µηχανηµάτων  και  
προσωπικού  αναλόγου εκπαιδεύσεως, που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο.  Ο µηχανικός εξοπλισµός, 
που θα αναφέρεται στην κατάσταση, θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για το υπόψη έργο και θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα αναγραφόµενα στην Τεχνική Περιγραφή σχετικά µε αυτόν. 
Το χρονοδιάγραµµα θα περιλαµβάνει διάγραµµα GANTΤ όπως προβλέπεται στο άρθρο 145 του Ν. 
4412/2016. Ως µονάδα χρόνου θεωρείται η ηµέρα. Ως αφετηρία των χρόνων (χρόνος εκκίνησης) 
λαµβάνεται η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Στο υπό έγκριση χρονοδιάγραµµα θα 
διακρίνονται µε χαρακτηριστικούς συµβολισµούς: 
            α.  Η αφετηρία του χρόνου 
            β.  Το πέρας του συνολικού συµβατικού χρόνου. 
Η σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος και ειδικά η οµαδοποίηση των εργασιών, ο καθορισµός των 
έργων  επικάλυψης και ο προγραµµατισµός ροής των εργασιών θα γίνει σε συνεργασία µε τον 
Επιβλέποντα Μηχανικό. 
Επισηµαίνεται ότι το χρονοδιάγραµµα πρέπει να συνοδεύεται και από αιτιολόγηση των διαφόρων 
φάσεων του.  Θα αναφέρει τον αριθµό και την ειδικότητα του προσωπικού που θα απασχολεί ο 
Ανάδοχος, τα µέσα και τις χρονικές στιγµές κατά τις οποίες θα υποβάλλονται οι συµπληρωµατικές 
µελέτες και θα γίνονται οι παραγγελίες των υλικών, µηχανηµάτων, κλπ., που απαιτούνται στο έργο 
και προβλέπονται στα τεύχη του ∆ιαγωνισµού. 
To χρονοδιάγραµµα, µε υπογραφή και του επιβλέποντος µηχανικού, θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία 
για έγκριση. Η έγκριση του χρονοδιαγράµµατος θα γίνει από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία σε δέκα 
πέντε (15) ηµέρες από την υποβολή του, εφαρµοζοµένων των διατάξεων  της παρ. 2 του άρθρου 145 
του Ν. 4412/2016. 
Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου. Το 
χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά ηµερολογιακό τρίµηνο τις εργασίες 
που προβλέπεται να εκτελεσθούν. 
Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέρα των 
τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 145 του 
Ν. 4412/2016.  Η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται 
την επιβολή των διοικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων,  αποτελεί λόγω έκπτωσης 
του αναδόχου και για τα αρµόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4412/2016. 
Κάθε εβδοµάδα ο Επιβλέπων θα εξετάζει εάν η υλοποίηση του χρονοδιαγράµµατος παρουσιάζει 
απόκλιση. Για να είναι εφικτός ο έλεγχος πρέπει απαραιτήτως ανά εβδοµάδα να γίνεται ενηµέρωση 
του χρονοδιαγράµµατος όσον αφορά την πρόοδο των εργασιών. Εάν διαπιστωθεί διαφορά µεταξύ 
του χρονοδιαγράµµατος και της προόδου, ο Επιβλέπων, αφού εξετάσει τους λόγους που την 
προκάλεσαν, οφείλει να προβεί έγκαιρα στις επιβαλλόµενες ενέργειες για την επισήµανση των 
αιτιών της καθυστέρησης της προόδου προς εξάλειψή της. ∆ηλαδή, προς την Προϊσταµένη Αρχή εάν 
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υπάρχουν εκκρεµότητες ευθύνης της, ή προς τον Ανάδοχο επισηµαίνοντας τα αίτια και καθορίζοντας 
συγκεκριµένες ενέργειες και µέτρα που πρέπει αυτός να λάβει. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση µη 
ανταπόκρισής του, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα προβαίνει σε Ειδική Πρόσκληση και στη συνέχεια 
σε Προσωρινή Έκπτωση του Αναδόχου, σε εφαρµογή του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. 
Σε κάθε περίπτωση µεταβολής των γενικών προϋποθέσεων της εκτέλεσης του έργου ή ύπαρξης 
καθυστερήσεων µε υπαιτιότητα του αναδόχου ή της Υπηρεσίας και σε κλίµακα που να επιδρά στην 
τήρηση του Προγράµµατος, αυτό θα ανασυντάσσεται από τον ανάδοχο, θα προσαρµόζεται στις νέες 
συνθήκες και θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση, µαζί µε αναλυτική αιτιολογική έκθεση 
των αιτιών που προκάλεσαν την ανασύνταξη. 
Στο χρονοδιάγραµµα του έργου θα καθορίζονται οι εργασίες έτσι ώστε να µην παρεµποδίζεται η 
λειτουργία του ευρύτερου χώρου του εργοταξίου. 

Άρθρο 19 ο 

∆ιεύθυνση του έργου από την πλευρά του Αναδόχου 
Ισχύουν όσα αναφέρονται  στο άρθρο 139 του Ν.4412/2016. 
Λόγω του χαρακτήρα του έργου ορίζεται, ότι στο έργο πρέπει να παρίσταται Πολιτικός Μηχανικός, 
που θα το διευθύνει αυτοπροσώπως µέχρι την πλήρη κατασκευή του.  
Ο παραπάνω διευθύνων τα έργα µηχανικός πρέπει να έχει τη σχετική εµπειρία για την κατασκευή 
του έργου και η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να µην τον αποδεχθεί, εφόσον δεν εκπληρώνει τις 
σχετικές προϋποθέσεις. 
 

Άρθρο 20 ο 

Συµµόρφωση του Αναδόχου προς τη Σύµβαση και τις διαταγές της Υπηρεσίας – 
Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 
Οι γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στο άρθρο 138του Ν.4412/2016. 
20.1. 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. 
Για αυτό οφείλει πριν από κάθε έναρξη εργασιών να προβαίνει µε δική του δαπάνη και ευθύνη σε: 
α) αριθµητικό έλεγχο των αναφεροµένων διαστάσεων στα σχέδια και σε περίπτωση, που δεν 
συµφωνούν µεταξύ τους ή λείπουν µερικές ή δεν είναι ευκρινείς, να ζητήσει έγκαιρα από την 
Υπηρεσία την απαιτούµενη διόρθωση ή διασαφήνιση. 
β) προσαρµογή ή συµπλήρωση ή τροποποίηση, εφόσον απαιτηθεί και µετά εφαρµογή των σχεδίων 
τεχνικών έργων, που θα του παραδοθούν. Αυτό θα απαιτηθεί, εφόσον προκύψουν διάφορες 
δυσχέρειες ή ειδικές τοπικές συνθήκες. 
Τα αποτελέσµατα των εργασιών, που αναφέρονται παραπάνω θα υποβάλλονται από τον ανάδοχο 
στην Υπηρεσία, µόνο δε µετά τον έλεγχο και τη θεώρηση των κατασκευαστικών σχεδίων, θα αρχίσει 
η εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τα σχέδια αυτά. Ανάλογα µε τη φύση του έργου η διαδικασία 
αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί και χωριστά για κάθε αυτοτελές τµήµα του έργου. 
Κάθε τροποποίηση, που θα προτείνει ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιείται, εφόσον απαιτείται, µετά από 
σχετική συναίνεση και έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να 
τροποποιεί τα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης, εφ' όσον το κρίνει αναγκαίο. 
Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να κάνει καµιά αυθαίρετη κατά την κρίση του τροποποίηση και 
οποιαδήποτε άλλη αλλαγή πάνω στα σχέδια, που θα επηρέαζε την ποιότητα και τα γεωµετρικά ή 
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τοπογραφικά χαρακτηριστικά των κατασκευών. Εποµένως καµία αποζηµίωση δεν δικαιούται για 
οποιαδήποτε µεταβολή των συµβατικών σχεδίων, που γίνεται χωρίς την έγγραφη διαταγή ή έγκριση 
της Υπηρεσίας και συνεπάγεται µεγαλύτερη δαπάνη, έστω και αν αυτή καθιστά το όλο έργο 
στερεότερο ή βελτιώνει τη µορφή του. 
Αντίθετα για κάθε µεταβολή, από την οποία επήλθε τυχόν οικονοµία στο έργο καταβάλλεται στον 
Ανάδοχο µόνο η δαπάνη των εργασιών, που εκτελέστηκαν. 
20.2. Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρµόδιο όργανο για 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 αποζηµίωση ή αύξηση τιµής για µεταβολές, που έγιναν χωρίς έγγραφη 
διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Σε περίπτωση µείωσης ποσοτήτων ή διαστάσεων, 
καταβάλλεται µόνο η αξία των εργασιών, που έχουν πράγµατι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται 
εφαρµογή των διατάξεων για κακοτεχνία. 
20.3.Κατ εξαίρεση σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για 
τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις µπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο των έργων και 
καταχωρείται στο ηµερολόγιο. Αν τη διαταγή αυτή τη δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενηµερώσει 
αµελλητί εγγράφως  τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, για την έκδοση κανονικής εντολής, η οποία 
εκδίδεται εντός τριών εργάσιµων 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 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
20.4. Εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος αντιµετωπίσει συνθήκες ή 
εµπόδια, τα οποία δεν έχουν προβλεφθεί από τη Σύµβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και 
γραπτά την Υπηρεσία, και να υποβάλει τις προτάσεις του για την αντιµετώπιση των προβληµάτων 
κατασκευής. Προς τις αποφάσεις της Υπηρεσίας είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί. Σε 
περίπτωση διαφωνίας, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
20.5. Για τις τροποποιήσεις της µελέτης, τις αυξοµειώσεις των εργασιών και τις νέες εργασίες, 
εφαρµόζεται το  άρθρο 156 του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 21 ο 

Προσωπικό Αναδόχου 
21.1. Για την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τη Σύµβαση, για τις επί τόπου µετρήσεις και για όλες 
τις υπόλοιπες βοηθητικές εργασίες, που είναι αναγκαίες για την άρτια εκτέλεση του έργου, ο 
Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο επιστηµονικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς και τον 
αναγκαίο αριθµό µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων καθώς και εργατοτεχνιτών και χειριστών 
µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων. Ο αριθµός µηχανηµάτων και των εργαζοµένων θα 
προσαρµόζεται στις απαιτήσεις του έργου. Αν η Υπηρεσία διαπιστώσει ότι το έργο καθυστερεί σε 
σχέση µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, τότε έχει το δικαίωµα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την 
αύξηση ή αντικατάσταση του εργαζόµενου προσωπικού και µηχανηµάτων, χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 
κανένα δικαίωµα για άρνηση ή πρόσθετη αποζηµίωση. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος έχει την 
πρόσθετη υποχρέωση να συντάξει και να υποβάλλει στην Υπηρεσία ονοµαστικό κατάλογο των 
εργαζοµένων στο έργο και των χρησιµοποιουµένων µηχανηµάτων. 
21.2. Όλα τα µέλη του προσωπικού του Αναδόχου, πρέπει να έχουν τα κατάλληλα και νόµιµα 
προσόντα για το σκοπό, που χρησιµοποιούνται.  
Όλοι οι εργαζόµενοι θα είναι ασφαλισµένοι σε Ασφαλιστικά Ταµεία ή Ασφαλιστικούς Οργανισµούς. 
21.3.Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το έργο προσωπικού του 
Αναδόχου για απείθεια ή ακαταλληλότητα. Για πράξεις δόλου ή αµέλειας του προσωπικού, οι οποίες 
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µε οποιονδήποτε άµεσο ή έµµεσο τρόπο επηρεάζουν αρνητικά το έργο, την ευθύνη στο ακέραιο την 
φέρει ο Ανάδοχος. 
 

Άρθρο 22 ο 

Βλάβες στο έργο - Αναγνώριση αποζηµίωσης 
Οι διατάξεις που ρυθµίζουν τις βλάβες στα έργα και την αναγνώριση αποζηµίωσης αναγράφονται 
στο άρθρο 157του Ν.4412/2016. 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη 
επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζηµία 
του, που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε µη 
χρήση των κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας 
του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 157 του Ν 
4412/2016.  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες, που τον βαρύνουν, µε δικές του 
δαπάνες. 
 

Άρθρο 23 ο 

Εργαστηριακός Έλεγχος Υλικών  - Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα - 
Παράλειψη συντήρησης 
 
Εργαστηριακός Έλεγχος Υλικών 
 

Γενικά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 56 του Ν. 4412/2016 Εκθέσεις δοκιµών, 
πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά µέσα (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) και στο Άρθρο 82 
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 62  της Οδηγίας 
2014/24/Ε). 
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να προσκοµίζουν 
έκθεση δοκιµών από οργανισµό αξιολόγησης της συµµόρφωσης ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί 
από τέτοιον οργανισµό ως αποδεικτικό µέσο συµµόρφωσης µε απαιτήσεις ή κριτήρια που 
αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της 
σύµβασης. 
23.1 Μόλις ο ανάδοχος εγκατασταθεί υποχρεώνεται να µεριµνήσει µε δαπάνες του για την  
εκτέλεση των παρακάτω εργασιών. 
α. Να εξετάσει ώστε όλα τα αδρανή υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για επιχώσεις, υποβάσεις και 
σκυροδέµατα να µην έχουν προσµίξεις οι οποίες θα επιδράσουν δυσµενώς επί της αντοχής του 
έργου. 
β. Να εξετάσει αν τα παραπάνω υλικά είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους  
συµβατικούς όρους της εργολαβίας. 
γ.  Οι  εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου σε 
εργαστήριο του ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. ή σε ιδιωτικό εργαστήριο µε την έγκριση της Υπηρεσίας  και τα  
αποτελέσµατα αυτά πρέπει να υποβληθούν στην Προϊσταµένη  Αρχή για έγκριση. 
δ. Σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος υποχρεώνεται, µε µέριµνά του και µε 
δαπάνες του να εξετάσει τακτικά τα αδρανή υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για επιχώσεις, 
υποβάσεις, σκυροδέµατα και ασφαλτοµίγµατα, αν είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, 
τους  συµβατικούς όρους της εργολαβίας και τις εγκεκριµένες µελέτης ανάθεσης. 
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ε. Υλικά και εργασίες, οι οποίες δεν θα είναι σύµφωνες µε τις  παραπάνω απαιτήσεις των 
προδιαγραφών και µελετών, θα απορρίπτονται από την Επίβλεψη της Υπηρεσίας. 
στ. Όλες αυτές οι εξετάσεις, δοκιµασίες και έλεγχοι, µετά από την εξέτασή τους και την έγκρισή 
τους ή όχι από την Επίβλεψη της Υπηρεσίας θα υποβάλλονται για ενηµέρωση στην Προϊστάµενη 
Αρχή µαζί µε τα παραπάνω συµπληρωµατικά στοιχεία: 
 

 (1)Για τους ελέγχους συµπυκνώσεις οι θέσεις τους 
 (2) Για τους ελέγχους αδρανών υλικών, ταπήτων και σκυροδεµάτων, η ηµεροµηνία λήψεως. 
23.2 Ο Κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ανάδοχο να µεριµνήσει ώστε οι 
παραπάνω έλεγχοι, εξετάσεις και δοκιµασίες να γίνονται σύµφωνα µε τους  υφιστάµενους 
κανονισµούς σε Εργαστήρια της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών ή Πολυτεχνικών  Σχολών ή άλλα 
αναγνωρισµένα εργαστήρια, ανεξάρτητα ή παράλληλα µε τους ελέγχους που θα γίνονται σε τυχόν 
υφιστάµενο εργοταξιακό εργαστήριο. Επίσης,  στα παραπάνω εργαστήρια θα γίνονται και όλοι οι 
έλεγχοι, εξετάσεις και δοκιµασίες, οι οποίες δεν µπορούν να γίνουν στο εργοταξιακό εργαστήριο,  
πάντοτε µε µέριµνα του αναδόχου. 
23.3 Υποχρεωτικές δοκιµές. 
Ο Ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να διενεργεί δοκιµές µε δικές του δαπάνες, κατά 
την εκτέλεση των εργασιών, ανεξάρτητα από τις δοκιµές που θα διενεργήσει η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
 23.3.1 Ελάχιστος αριθµός εκτελεστέων δοκιµών. 
  Θα διενεργούνται οι δοκιµές που προβλέπονται από τις αντίστοιχες 

ΠΤΠ ή, σε περίπτωση ελλείψεως αυτών, από τα AASHO µε ελάχιστο 
αριθµό, τον προβλεπόµενο από την Γ.1748/οικ/00-188/18.01.1969 
απόφαση του τ. Υπ∆Ε «Περί συµπληρώσεως» του άρθρου 7 παραγρ. 6 
των ΓΟΕΣΥ «Περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας εργοταξιακού 
εργαστηρίου του Αναδόχου» και συγκεκριµένα: 

  23.3.1.1 Συµπυκνώσεις 
   α) Σκάφης ορυγµάτων ή εδράσεως επιχωµάτων, 

ανά 300,00 µ µήκους ή πιο αυτοτελούς 
τµήµατος ανά κλάδου οδού. 

∆οκιµή 1 

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

∆οκιµή 1 

 
 

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

∆οκιµή 1 

  
 

 
 

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

∆οκιµή 1 

  23.3.1.2 Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως. 
   α) Αδρανών τεχνικών έργων (σκυροδέµατα), 

οδοστρωσίας και ασφαλτικών, ανά 300,00 µ3. 
∆οκιµή 1 

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

∆οκιµή 1 

  23.3.1.3 Έλεγχος πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου. 
   α) Αδρανών σκυροδέµατος, ανά 300,00 µ3. ∆οκιµή 1 

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

∆οκιµή 1 

   γ) Στρώσεων εξυγιάνσεως, ανά 1.000,00 µ3. ∆οκιµή 1 
  23.3.1.4 Υγεία Πετρωµάτων. 
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   Για κάθε φύσεως αδρανή από την ίδια πηγή ανά 
10.000,00 µ3 ή κλάσµα αυτών, αν πρόκειται για 
πηγή απ’ όπου λαµβάνεται αδρανές υλικό σε 
µικρότερη ποσότητα. 

∆οκιµή 1 

  23.3.1.5 ∆ειγµατοληψίες και έλεγχοι συµµορφώσεως σκυροδέµατος. 
   Το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε µία ηµέρα θ’ 

αποτελεί µία παρτίδα. 
 

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

 

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

 

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

 
 
 
∆οκιµή 1 

 Σε κάθε περίπτωση ισχύει ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016 (ΚΤΣ 
2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 23.3.1.6 Έλεγχος ποσότητας ασφάλτου και 
κοκκοµετρήσεως ασφαλτοµίγµατος.                

 

  Για κάθε τρίωρη παραγωγή ∆οκιµή 1 

 23.3.1.7 Έλεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοσκυροδέµατος 
κατά Marshall. 

 

  Για κάθε ηµερήσια παραγωγή.  ∆οκιµή 1  
 23.3.1.8 Έλεγχος ισοδυνάµου άµµου αδρανών ασφαλτικών κατά την 

παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος. 
 

  Για κάθε ηµερήσια παραγωγή.  ∆οκιµή 1  
  Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο κανονικής 

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

 

 23.3.2               Επιβολή κυρώσεων. 
  23.3.2.1 Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω δοκιµών υποβάλλονται µέσα 

σε δύο (2) ηµέρες από την ηµέρα δειγµατοληψίας. 
  23.3.2.2 Οι γενόµενες δοκιµές µε ακριβή στοιχεία των θέσεων των 

δοκιµών καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα, που συνοδεύει τις 
προσωρινές επιµετρήσεις και την τελική επιµέτρηση, 
αποτελώντας αναπόσπαστο µέρος τους. 

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

   Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι ανέκκλητες, ενώ ο ελλιπής αριθµός 
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Οι διατάξεις, που ρυθµίζουν τα θέµατα τα οποία σχετίζονται µε την ακαταλληλότητα των υλικών, 
Ελαττώµατα και Παραλείψεις συντήρησης αναφέρονται στο άρθρο 159του Ν.4412/2016. 
Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιµοποίηση υλικά δεν τηρούν 
τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, τότε διατάσσεται από την 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η µη χρησιµοποίησή τους. 
Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων µέχρι την οριστική παραλαβή, οποιοδήποτε εργασία 
παρουσιάζει ελαττώµατα, που δεν αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο, τότε κοινοποιείται σε αυτόν 
ειδική διαταγή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώµατα, 
καθορίζει αν είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσµία για την 
αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση µπορεί να περιλαµβάνεται η καθαίρεση των 
ελαττωµατικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωµα δεν είναι 
ουσιώδες και η αποκατάσταση του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, µε την ειδική διαταγή  καθορίζεται  
ποσοστό µείωσης της αµοιβής του Αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. 
 

Άρθρο 24 ο 

Ηµερολόγιο έργου 
Τα περί ηµερολογίου του έργου αναφέρονται στο άρθρο 146 του Ν. 4412/2016. 
24.1. Κατά την εκτέλεση του έργου, µε µέριµνα του Αναδόχου τηρείται ηµερολόγιο. Το ηµερολόγιο 
αποτελείται από βιβλιοδετηµένα διπλότυπα αριθµηµένα φύλλα. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται 
καθηµερινά και αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, 
αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιµοποιούµενα 
µηχανήµατα, τις εκτελούµενες εργασίες συνοπτικά, τις εργαστηριακές δοκιµές, τις εντολές και 
παρατηρήσεις της επίβλεψης, τυχόν έκτακτα περιστατικά και οποιοδήποτε άλλο σηµαντικό 
πληροφοριακό στοιχείο για την παροχή εικόνας προόδου του έργου. 
24.2. Το ηµερολόγιο υπογράφεται από εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης και τον εκπρόσωπο του 
Αναδόχου. Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
 

Άρθρο 25ο 

Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων – Μητρώο του Έργου 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, 
∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή 
και την ασφάλεια των εργαζοµένων. 
 
Α. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται µερικές σχετικές διατάξεις: 
Το Π.∆. 22-12-33 (ΦΕΚ 406 Α/ 33) και η τροποποίησή του µε το Π.∆. 17/78 "Περί ασφαλείας 
εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων" 

των δοκιµών δεν µπορεί να καλυφθεί µε περισσότερες δοκιµές 
στα επόµενα στάδια εργασίας, σύµφωνα µε την αρίθµ. 
Γ3γ/0/14/125-Ω/17.10.1977 απόφαση του τ. Υπ∆Ε «Περί 
αναθεωρήσεως», του Γ 1748.01/0/188/18.01.1969 αποφάσεως 
του Υ∆Ε «Περί συµπληρώσεως» του άρθρου 7, παράγραφος 6 
των ΓΟΕΣΥ, «Περί εγκαταστάσεως λειτουργίας εργοταξιακού 
εργαστηρίου Αναδόχων». 
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Το Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/75 ) "Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίας 
ασχολουµένων µισθωτών" Η Υ.Α. ΒΜ5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980 ) "Σήµανση εκτελουµένων 
έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών" (αφορά µόνο τις οδοποιίες και την αποχέτευση) Το 
Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών" 
Το Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού" 
Η Υ.Α. ΒΜ5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) "Σήµανση εκτελουµένων έργων σε οδούς εντός 
κατοικηµένων περιοχών" (αφορά µόνο τις οδοποιίες και την αποχέτευση) 
Ο Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) "Κυρώσεις της διεθνούς σύµβασης εργασίας που αφορά στις διατάξεις 
ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κλπ." 
Ο Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) "Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων" 
Το Π.∆. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού 
εργασίας" 
Το Π.∆. 225/89 (ΦΕΚ 106Α/89) "Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων στα υπόγεια έργα" 
Το Π.∆. 31/90 (ΦΕΚ 11 Α/90 ) "Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων" 
Το Π.∆. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94) "Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη 
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους, σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 89 /655 /ΕΟΚ". 
Το Π.∆. 396/94 ( ΦΕΚ 220/94) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση απ' 
τους εργαζοµένους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την 
οδηγία 89/656 /ΕΟΚ". 
Το Π.∆. 397/94 ( ΦΕΚ 221Α /94) "Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον 
χειρωνακτικό χειρισµό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής 
χώρας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 90/269/ ΕΟΚ". 
Το Π.∆. 399/94 (ΦΕΚ 221 Α'/94) "Προστασία των εργαζοµένων απ' τους κινδύνους που συνδέονται 
µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
90/340/ΕΟΚ". 
Το Π.∆. 105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) "Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφαλείας ή / και υγείας 
στην εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58 / ΕΟΚ". 
Το Π.∆. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) "Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 
εργασίας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ ΕΟΚ". 
Το Π.∆. 17/96 (ΦΕΚ 11Α796) "Εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/391/ ΕΟΚ και 91/ 383 / ΕΟΚ". 
Το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) "Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρµόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων", σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/ 57 / ΕΟΚ. 
Η υπ' αριθµ. 433/2000 (ΦΕΚ 176 Β/22-09-00) Υπουργική Απόφαση που αφορά την "Καθιέρωση 
ΦΑΥ ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµοσίου Έργου" 
Η υπ' αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-02 (ΦΕΚ 16Β/14-01-03) Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε που αφορά 
την "Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων 
(ΣΑΥ και ΦΑΥ)" 
Η υπ' αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/502 (ΦΕΚ 946/09-07-03) Υπουργική Απόφαση που αφορά 
την"Προδιαγραφή σήµανσης εκτελουµένων έργων" 
Με βάση την εγκύκλιο 27 , αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆ / οικ / 369 , στο παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων , προστίθεται το παρακάτω κείµενο σχετικά µε τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και 
υγείας στο εργοτάξιο : 
 
Απαιτούµενα µέτρα Ασφάλειας και Υγείας στο Εργοτάξιο*. 
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 
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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.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 
 
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.3669/08 (αρθ. 37 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.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
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). 
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 
12 του Π∆ 305/96. 
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. 
δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, 
Π∆ 17/96, κλπ. 
 
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.3669/08 (αρ. 37 
παρ.8 και αρ.182). 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την 
µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις 
ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική 
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 
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 
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∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 
παρ.8 και αρ.182). 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆305/96 (αρ. 3 παρ.10) 
και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των 
ελεγκτικών αρχών. 
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ). 
Το ΣΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας) , 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 ( Φ ά κ ε λ λ ο ς Α σ φ ά λ ε ι α ς κ α ι Υ γ ε ί α ς ) αποσκοπεί στην πρόληψη και 
στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή 
του έργου. 
1. 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.3669/08 (αρ. 37 και 182). 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός 
συνεργεία στην κατασκευή. 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : 
Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος 
νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του 
έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 
4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. 
Γραµµατέα τουΣ.ΕΠ.Ε. 
3. 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.3669/08 αρ. (73 και 75). 
4. 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. 
5. ∆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 καιαρ.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 : 
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1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίαςΝ.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 
παρ.1). 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από 
την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και 
στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η 
σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το 
θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται 
στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 
αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται 
ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού 
τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για 
εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα 
εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερώνΝ.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων 
Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση 
εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε 
συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή 
Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου 
και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή 
δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου 
όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 
του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας 
(ΗΜΑ) 
Για την πιστή εφαρµογή του 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) 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε 
ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του 
εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων 
αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων 
κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των 
εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 
διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - 
αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. 
:Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 
32, 45). 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού 
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 
(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες 
ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους 
από τους οποίους τους  προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση 
του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής 
ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – 
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των 
πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: 
«Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την 
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 
οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. 
αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 
κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 
(αρ.43,44). 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των 
κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : 
Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 
31,35). 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 
1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV 
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µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 
(αρ.30). 
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας 
και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, 
χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 
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 : 
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέροςΒ΄, τµήµα ΙΙ, 
παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 
Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, 
καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των 
ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και 
αρ.4. παρ.7 ). 
 
5.Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο 
εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 
εκτελούµενου έργου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 
εκτελούµενου έργου. 
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 
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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. IV µέρος 
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.IV µέρος Α παρ.1,10 και µέρος Β 
τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, 
δεξαµενές, κλπ.) 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 
5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και 
εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων 
και σε στάθµη χαµηλότερη  των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 
Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : 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.IV µέρος Β τµήµα 
ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
 
Β. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ). 
(σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της προαναφερθείσης απόφασης ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-02 (ΦΕΚ 
16Β/14- 01-03) Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε) Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο 
έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το 
ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής : 
1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
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 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 του 
συντονιστή 
ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και 
κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο Κ.Ε.Π..Ε.Κ του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη 
των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, 
µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης 
του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε 
εξωτερικούς 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.). 
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3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 
 
4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 
 
5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για : 
• Αναφορά ατυχήµατος, 
• ∆ιερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας, 
• Αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, 
• Χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, 
• Εκπαίδευση προσωπικού, 
• Ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων. 
 
6 Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από 
τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής. 
 
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. 
 
8 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 ΑΥΕ  
• Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο 
• Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ και τους 

υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 
 
9 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 το τελικό ΦΑΥ. 
Το Σ.Α.Υ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) 
εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου και ΚτΕ 
ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό 
κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον 
Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή των αδαπάνως για το 
∆ηµόσιο. 
 
Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής : 
9.1 Γενικά 
• Είδος έργου και χρήση αυτού 
• Σύντοµη περιγραφή του έργου 
• Ακριβής διεύθυνση του έργου 
• Στοιχεία του κυρίου του έργου 
Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 
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9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 
9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 
9.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 
9.5 Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 
9.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 
9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών. 
9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί 
τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κ.λ.π. και διατάξεις για 
πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 
9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το 
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 
9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης 
επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης 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. 
9.11 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 
9.12 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 : 
9. Α 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 το ΦΑΥ. 
9. Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου : 
• Τεχνική περιγραφή του έργου 
• Παραδοχές µελέτης 
• Τα σχέδια «ως κατασκευάσθη» 
9. Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθορισµού κ.λ.π.. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα 
στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή 
κινδύνων από τα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού, κ.λ.π.) στην πυρασφάλεια 
κ.λ.π. 
9.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 
Τo ανωτέρω περιλαµβάνει : 
• 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 έκτακτων γεγονότων. 

• Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες 
χρήσης του ακινήτου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε 
συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λ.π. 
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• Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική 
συντήρηση του έργου. 

Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του 
αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆/νσα Υπηρεσία υποχρεούται να 
παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ-ΦΑΥ 
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 
 
Γ. Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας, αναφέρονται 
παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισµένα σηµεία της  Νοµοθεσίας: 
α. Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της 
Υπηρεσίας, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου, τα απαιτούµενα 
κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας ( Μ.Α.Π ) και να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα 
συλλογικής προστασίας. 
Ενδεικτικά τα Μ.Α.Π θα είναι, προστατευτικά κράνη, υποδήµατα ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, 
φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το χειµώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), 
προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά, και καπέλα ηλίου, και (2) δύο κουτιά 
πρώτων βοηθειών για το εργοτάξιο, µάσκες διαφόρων τύπων, ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές 
συσκευές τύπου SCBA, κ.λ.π. 
β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την τοποθέτηση των καταλλήλων πινακίδων ή 
φωτεινών σηµάτων επισήµανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, καθώς και 
προειδοποιητικών και συµβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζοµένους, όσο και για τους 
κινούµενους στους χώρους των εργοταξίων ή/και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ' 
αυτές. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε 
πόσιµο νερό, φωτισµό, αερισµό, εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να 
εξασφαλίσει µέσα και χώρους παροχής πρώτων βοηθειών. 
 
∆. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αντιµετώπιση πυρκαϊών στις 
εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των εργασιών και στο 
περιβάλλον. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 
α. Να διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης. 
β. Να φροντίζει για τον περιοδικό καθαρισµό ( αποψίλωση) των χώρων από τα πάσης φύσεως 
εύφλεκτα υλικά και αντικείµενα. 
γ. Να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεων ή άλλες ανοικτής πύρας κοντά σε εύφλεκτα 
αντικείµενα ή κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου 
και γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να παίρνει τα ενδεικνυόµενα µέτρα. 
 
Ε. Ειδικότερα σε ότι αφορά τις εκσκαφές και τη χρήση εκρηκτικών ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει 
υπόψη του τουλάχιστον τα κάτωθι: 
α. Ουδεµία εργασία εκσκαφής θα πραγµατοποιείται από τον Ανάδοχο αν πρωτίστως ο ίδιος δεν έχει 
συνεργασθεί µε τους αρµόδιους φορείς (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ, ∆ΕΠΑ) προκειµένου να επισηµανθούν 
– αποµονωθούν τα πάσης φύσεως δίκτυα ΟΚΩ. 
β. Απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλών. 
 
ΣΤ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα της υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζοµένων σε θέµατα όπως: 
α. Εκπαίδευση προσωπικού 
β. Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία 
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γ. Ενηµέρωση µε γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των εργασιών και τους 
τρόπους προστασίας από αυτούς δ. Εκπόνηση και εφαρµογή σχεδίου δράσης προληπτικών ενεργειών 
προστασίας έναντι πάσης φύσεως θεοµηνιών και φωτιάς 
ε. Εκπόνηση και τήρηση προγράµµατος επιθεωρήσεων / ελέγχων στις θέσεις εργασίας για την πιστή 
εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας από τους εργαζοµένους  
στ. Καταλληλότητα εξοπλισµού – συντήρηση - αντικατάσταση φθαρµένου υλικού 
ζ. Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήµατος ασφάλειας της εργασίας  
Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η  
υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων των αρµοδίων µηχανικών, συντονιστών / τεχνικών ασφαλείας και 
ιατρών εργασίας, των ενδεδειγµένων µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. 
Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και 
σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί προλήψεως 
ατυχηµάτων. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή του 
συµφωνητικού να καταθέσει στην Επίβλεψη τεύχος στο οποίο θα περιλαµβάνεται το Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο του 
Έργου που αναλαµβάνει, σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 και τα προαναφερθέντα. Στο τεύχος αυτό θα 
περιλαµβάνονται και βεβαιώσεις αναθέσεως καθηκόντων των απαιτούµενων για το έργο 
Συντονιστών / Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών εργασίας (για εργοτάξια άνω των 50 εργαζοµένων). 
Ακόµη θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιµα προς έλεγχο από τους αρµόδιους κρατικούς και µη 
φορείς τα θεωρηµένα ή µη βιβλία που απαιτεί η νοµοθεσία: 
• Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Υπ. Απόφαση 130646/84 ΦΕΚ 154 Β /19-3-84) 
• Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας ή και Ιατρού Εργασίας 
Είναι ευνόητο ότι ο καταµερισµός αρµοδιοτήτων και ευθυνών των παραγόντων του Αναδόχου του 
Έργου, τυχόν υπεργολάβων, επιβλεπόντων µηχανικών αυτοαπασχολουµένων και εργαζοµένων θα 
γίνεται πάντοτε σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
Ζ. Μητρώο του έργου 
Συµπληρωµατικά προς τα αναφερόµενα στα πιο πάνω κείµενα διευκρινίζεται ότι η σύνταξη του 
Μητρώου των έργων θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας που διευθύνει το έργο 
κυρίως όσον αφορά την παρουσίαση των στοιχείων του έργου σε σύγχρονη ηλεκτρονική µορφή. 
Πάντως σε κάθε περίπτωση το «Μητρώο του Έργου» πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα: 
1. Πίνακα απογραφής, που θα εµφανίζει περιληπτικά τα επί µέρους έργα, εγκαταστάσεις, εξοπλισµού 
κτλ. που συγκροτούν το όλο το Έργο 
2. Πλήρη σειρά «as built» των σχεδίων του έργου µε τις διαστάσεις που τελικά εφαρµόστηκαν. 
3. Τεύχος στοιχείων υψοµετρικών αφετηριών µε ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους 
4. Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων (γεωτεχνικές 
έρευνες, γεωλογικές έρευνες και µελέτες) 
5. Τεύχος για όλες τις δοκιµές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου µε αντίγραφα όλων των 
αντιστοίχων πιστοποιητικών του(ων) Οίκου(ων) Ποιοτικού Ελέγχου . 
6. Περιγραφική έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν, των 
δυσκολιών κλπ. 
7. Το φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το 
σύνολο του έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
Τα στοιχεία του Μητρώου του έργου αριθµηµένα και ταξινοµηµένα σε φακέλους θα συνταχθούν στα 
Ελληνικά και θα υποβληθούν στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε τρία (3) αντίτυπα. 
Τα κείµενα θα είναι δακτυλογραφηµένα και βιβλιοδετηµένα σε τεύχη. Η όλη διαδικασία σύνταξης 
και υποβολής του Μητρώου θα συµφωνηθεί µε την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και θα είναι συµβατή µε 



 29

το εφαρµοζόµενο από τον Ανάδοχο σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και το Πρόγραµµα Ποιότητας 
του Έργου. 
Όλα τα στοιχεία του Μητρώου του Έργου θα παραδοθούν και σε ψηφιακή µορφή. 
Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο και νοούνται 
συµβατικά ότι περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές του Τιµολογίου. 
Η ολοκλήρωση και η παράδοση του Μητρώου Έργου στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία πρέπει να γίνει 
µετά το τέλος των εργασιών. Σε περίπτωση µη υποβολής του θεωρείται ότι η εργολαβία δεν έχει 
περατωθεί και εποµένως δεν θα εκδίδεται Βεβαίωση Περάτωσης των Εργασιών. 
Παράλειψη υποβολής των στοιχείων Μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη µη υπογραφή της, κατά 
την παρ. 4 του άρθρου 53 του Π.∆. 609/85, τελικής επιµέτρησης. Επί πλέον θα συνεπάγεται την 
σύνταξη και εκτύπωσή του από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και σε 
αυτή την περίπτωση η πρόσθετη ποινική ρήτρα θα είναι ίση µε το τρία τοις χιλίοις (3%ο) της τελικής 
δαπάνης τουέργου, χωρίς Φ.Π.Α. 
 
Η. ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και 
απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν 
κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 
 

Άρθρο 26 ο 

Εγκαταστάσεις Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί κατά την κατασκευή των έργων την κατάλληλη 
υποστήριξη ή ανάρτηση των αγωγών ύδρευσης, παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεπικοινωνιών, 
ηλεκτροφωτισµού κλπ, που θα συναντώνται στα ορύγµατα και θα λαµβάνει κάθε προστατευτικό 
µέτρο έχοντας καθολική ευθύνη για τυχούσα βλάβη, που θα µπορούσε να προξενηθεί. 
Για τις εργασίες αυτές, που θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας, δεν θα αποζηµιώνεται ξεχωριστά ο ανάδοχος, δεδοµένου ότι περιλαµβάνονται στις 
εργασίες του άρθρου του τιµολογίου περί εκσκαφών, εκτός αν συντρέχει περίπτωση αποζηµίωσης 
για πρόσθετες δυσχέρειες εκσκαφής, οπότε αποζηµιώνεται µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου 
(εφ' όσον βέβαια συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του). 
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υπάρχουν εναέριες ή 
υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆. πλην της ∆ΕΥΑΑ, που πρέπει να µετατοπιστούν  
προκειµένου να εκτελεστεί το έργο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει έγκαιρα για την ειδοποίηση 
των αρµόδιων τεχνικών υπηρεσιών των Επιχειρήσεων αυτών, ώστε να µεριµνήσουν για την έγκαιρη 
µετατόπιση των υπόψη δικτύων ή εγκαταστάσεων. 
Ο Ανάδοχος δεν θα έχει καµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη µε τις εργασίες αυτές (εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στην Ε.Σ.Υ.), έχει όµως την υποχρέωση να διευκολύνει απροφάσιστα την 
εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, χωρίς για το λόγο αυτό να έχει το δικαίωµα αποζηµίωσης λόγω 
καθυστέρησης ή δυσχερειών, που θα παρουσιαστούν στις εργασίες του.  
Ειδικά για το δίκτυο ύδρευσης και λόγω της εξαιρετικής σηµασίας, που έχει το δίκτυο αυτό για τη 
ζωή και την υγεία των κατοίκων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εντείνει τα µέτρα για την αποφυγή 
ζηµιών στο δίκτυο. Σε περίπτωση, που παρ' όλα τα εν λόγω µέτρα είτε κατά τη διάρκεια των 
εκσκαφών, είτε από καθιζήσεις λόγω κακής συµπύκνωσης των υλικών επίχωσης των αγωγών, 
συµβούν ζηµίες στο δίκτυο ύδρευσης, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση και οριστική 
αποκατάσταση της ζηµίας. Η δαπάνη επισκευής αλλά και η ζηµία λόγω της αξίας του απωλεσθέντος 
ύδατος βαρύνει τον Ανάδοχο και µπορεί να παρακρατείται από τα οφειλόµενα σε αυτόν από την υπ' 
όψη εργολαβία. Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχει διαθέσιµο το 
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απαραίτητο τεχνικό προσωπικό (υδραυλικοί, τεχνίτες κλπ), ώστε να προβαίνει στην άµεση 
αποκατάσταση πιθανών βλαβών του δικτύου ύδρευσης.  
 

Άρθρο 27 ο 

Ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν για όλη την διάρκεια του έργου η δαπάνη για την αναπαραγωγή αντιγράφων 
σχεδίων, φωτοτυπιών και φωτογραφιών του έργου, καθώς και η προµήθεια γραφικής ύλης για τις 
ανάγκες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
Ο Ανάδοχος θα διαθέτει στην επίβλεψη τοπογραφικά όργανα µε συνεργείο, όταν αυτό του ζητείται. 

 

Άρθρο 28ο 

Χρήση τµηµάτων του Έργου 
Ο Εργοδότης έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί τα υποέργα του Έργου και προ της ολοκλήρωσης της 
κατασκευής αφού ληφθούν τα αναγκαία µέτρα, ώστε να µη παρεµποδίζεται η εργασία των 
συνεργείων του Εργολάβου. Στην περίπτωση αυτή θα συντάσσεται Πρωτόκολλο ∆ιοικητικής 
Παραλαβής για χρήση. 

 

Άρθρο 29ο 

Νυχτερινή – Υπερωριακή εργασία – Εργασία Αργιών και Εορτών 
 
Η εκτέλεση νυκτερινής ή υπερωριακής εργασίας και εργασίας τις Αργίες και Εορτές θα γίνεται 
σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόµους του Κράτους. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας 
εργασίας ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετης αποζηµίωσης, λαµβάνοντας υπ΄ όψιν και των 
λοιπών όρων και περιορισµών της παρούσης. 

 
 

Άρθρο 30 ο 

Πηγές λήψης υλικών και θέσεις αποθέσεως των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων 
υλικών. 
 
Οι θέσεις λήψης των διαφόρων υλικών όπως άµµου, σκύρων, αµµοχάλικου κ.λ.π. θα καθορισθούν 
από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου, ύστερα από πρόταση του Αναδόχου.  
Αλλαγή των θέσεων, που προϋποτίθενται ως αφετηρίες για την κοστολόγηση στο Τιµολόγιο και την 
Ανάλυση Τιµών δεν δηµιουργεί δικαίωµα στον Ανάδοχο για αλλαγή των τιµών του Τιµολογίου. 
Οι θέσεις απόθεσης των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών πάσης φύσεως, θα 
καθορίζονται απο τον Εργοδότη κατά την απόλυτη κρίση του µέσα σε απόσταση, που δεν µπορεί να 
ξεπεράσει τα 5 χλµ. από τη θέση εκσκαφής. 
Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα αποθέτονται σε χώρους, τους οποίους ο Ανάδοχος οφείλει 
να εξεύρει και να εξασφαλίσει χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
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Ο Εργολάβος επίσης είναι υποχρεωµένος όπως, προ της χρήσεως οποιασδήποτε πηγής υλικών που 
θα εκλέξει, προβεί µε µέριµνά του και δαπάνες του στην εξέταση του υλικού της πηγής σε 
εγκεκριµένο εργαστήριο της περιοχής εκτελέσεως των έργων, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα 
αυτού και το σύµφωνο του προς τις σχετικές προδιαγραφές της εργολαβίας. 
Ο έλεγχος της ποιότητας των χρησιµοποιουµένων εν γένει υλικών θα συνεχίζεται καθ' όλη τη 
διάρκεια εκτελέσεως του έργου, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου και κάτω απ' την 
παρακολούθηση της Υπηρεσίας. 
Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύµφωνο προς τις εγκεκριµένες 
Τεχνικές Προδιαγραφές των πάσης φύσεως ειδών, υλικών κ.λ.π., που υπεισέρχονται εκάστοτε στις 
διάφορες εργασίες. Με την προσφορά του αναλαµβάνει την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης 
εκτελέσεως των έργων µε δόκιµα υλικά. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα, να προβεί ανά πάσα στιγµή σε δειγµατοληψίες και ελέγχους της 
ποιότητας, των διαστάσεων κ.λ.π., τόσο των πάσης φύσεως ειδών, υλικών κ.λ.π., όσο και των 
εργασιών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει και τις πρόσθετες δαπάνες των εργαστηριακών 
ελέγχων, που θα απαιτηθούν. Ο Ανάδοχος είναι µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την 
ποιότητα και το δόκιµο των πάσης φύσεως υλικών και ειδών, καθώς και των εργασιών. 
Χρήση εκρηκτικών θα γίνει µόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ύστερα 
από γραπτή αίτηση του Αναδόχου, που πρέπει να υποβάλλεται έγκαιρα και τήρηση όλων των 
νόµιµων διατυπώσεων. 

 

Άρθρο 31ο 

Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους στις ίδιες 
γεωγραφικές ενότητες 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µην παρεµποδίσει την εκτέλεση των εργασιών από την Υπηρεσία ή από 
άλλους Αναδόχους, που χρησιµοποιούνται από τον Κύριο του Έργου ή άλλους Αναδόχους, σε 
εργασίες, που δεν περιλαµβάνονται στην σύµβασή του, αλλά βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική 
ενότητα. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει µε τα µέσα, που αυτός χρησιµοποιεί 
ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να µην παρεµβάλει κανένα εµπόδιο στις 
εργασίες, που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους. 
Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία ή τους Εργολάβους των 
εταιρειών, Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας κτλ. που θα εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές της 
περιοχής του Έργου. 
 

Άρθρο 32ο 

Αρχαιολογικά ευρήµατα 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη σε πιθανή συνάντηση αρχαιολογικών ευρηµάτων κατά την 
εκτέλεση των έργων πρέπει αµέσως να διακόψει τις εργασίες και να ειδοποιήσει τις αρµόδιες αρχές 
και να εφαρµόσει πλήρως όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
Στην περίπτωση της ανάγκης εκτέλεσης ανασκαφικών εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
παράσχει απροφασίστως κάθε είδους διευκόλυνση στα συνεργεία εκτέλεσης των ανασκαφικών 
εργασιών. Οι ανασκαφικές αυτές εργασίες θα εκτελούνται µε την φροντίδα της αρµόδιας Υπηρεσίας 
και καµία ανάµιξη οικονοµική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος. Η Υπηρεσία επίσης µπορεί να 
αναθέσει στον Ανάδοχο την εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
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Εφόσον κριθεί αναγκαίο και µετά από εντολή της Υπηρεσίας είναι δυνατή η αναπροσαρµογή του 
προγράµµατος κατασκευής του έργου σε τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση από την 
εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών. 
Αν οι ανασκαφικές εργασίες επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την εγκεκριµένη 
προθεσµία εκτελέσεως των εργασιών το πρόγραµµα κατασκευής των έργων, τότε ο Ανάδοχος 
δικαιούται παράταση προθεσµίας. 
Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου αποκαλυφθούν αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
ευρήµατα ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί πλήρως µε τις οδηγίες των αρµοδίων 
Υπηρεσιών. 
Τυχόν επιβληθέντα µέτρα εκ µέρους των Υπηρεσιών αυτών θα ληφθούν υπόψη όσον αφορά την 
εκτέλεση της Σύµβασης ως εξής: 
1. ∆ιακοπή εκτέλεσης εργασιών του συνόλου του έργου θα µεταθέτει για ίσο χρονικό διάστηµα την 
προθεσµία λήξης της Σύµβασης. 
2. ∆ιακοπή της εκτέλεσης εργασιών σε τµήµα του έργου θα επιφέρει αναλογικά µε το σηµείο (1) 
µερική µετάθεση της λήξης της Σύµβασης. 
3. Επιβολή περιορισµών στο µέγεθος του έργου θα επιφέρει αντιστρόφως ανάλογη µεταβολή της 
διάρκειας ισχύος της Σύµβασης. 
4. Επιβολή λειτουργικών ή κατασκευαστικών περιορισµών θα επιφέρει επίσης αναλογικά του 
προσθέτου λειτουργικού ή κατασκευαστικού κόστους παράταση της ισχύος της Σύµβασης 
5. Οι ως άνω συνέπειες επέρχονται σωρευτικά. 
6. Προκειµένου να διεκδικηθεί οτιδήποτε των ανωτέρω ο Ανάδοχος ειδοποιεί εγγράφως τον Κύριο 
του έργου εντός 10 ηµερών ηµερολογιακών από την κοινοποίηση σ' αυτόν της σχετικής εντολής της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, χωρίς να απαλλάσσεται της υποχρέωσης εφαρµογής της εντολής αυτής. 
Ο ΚτΕ εκφράζει εγγράφως την συναίνεσή του εντός επίσης 10 ηµερολογιακών ηµερών, εκτός εάν 
διαπιστώσει ότι τα επιβαλλόµενα µέτρα καθίστανται απαγορευτικά για την υλοποίηση του έργου, 
οπότε και ακολουθεί η διαδικασία διάλυσης της σύµβασης. 
 
 

Άρθρο 33 ο 

Γνώση των συνθηκών κατασκευής του έργου 
 
33.1 Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 
ενήµερος της φύσης και τοποθεσίας του Έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσής του, 
κυρίως όσον αφορά στις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, στην ύπαρξη εργατοτεχνικού γενικά 
προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, οδεύσεων του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και 
αποχέτευσης της περιοχής , στους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, στις ανάγκες ζήτησης και 
προσφοράς στάθµευσης, στις καιρικές συνθήκες, στη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το 
είδος, ποιότητα και ποσότητα υλών, που µπορεί να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος και 
κάθε άλλο στοιχείο, που είναι απαραίτητο και επηρεάζει την προσφορά τόσο στο χρονικό διάστηµα 
της υποβολής της όσο και µετά. 
33.2 Σηµειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που θα χρειαστούν µε τους 
διάφορους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας ανήκουν όλες στον Ανάδοχο. Όλες αυτές οι ενέργειες θα 
γίνονται εις γνώση της Επίβλεψης. Όπου απαιτείται, η αλληλογραφία θα γίνεται µέσω της 
∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κοινοποίηση όλων των 
εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε πορίσµατα των συσκέψεων κλπ. θα υποβάλλονται µέσα σε 3 
εργάσιµες ηµέρες και θα επισυνάπτονται ξανά στις µηνιαίες ενηµερώσεις του χρονοδιαγράµµατος, 
που προβλέπει το αντίστοιχο άρθρο της παρούσας ΕΣΥ. 
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33.3 Επίσης µε την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται, ότι αποδέχεται ότι είναι 
απόλυτα ενήµερος για το είδος και τα µέσα, τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά 
την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά οποιοδήποτε 
τρόπο, µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους 
όρους της Σύµβασης. 
Επισηµαίνεται ότι όπου απαιτείται έργο σε επαρχιακές οδούς (αρµοδιότητας Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας) ο Ανάδοχος θεωρείται, ότι αποδέχεται τις επιπλέον απαιτήσεις της  προκειµένου να 
εκδοθεί άδεια εκσκαφής. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις αρµοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
33.4 Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά στους 
όρους της Σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς 
τη Σύµβαση. 
 

Άρθρο 34ο 

Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 

Οι διατάξεις που ρυθµίζουν τα θέµατα, τα οποία σχετίζονται µε την Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 
αναφέρονται στο άρθρο 168 του Ν.4412/2016. 

Με το πέρας των εργασιών και των δοκιµασιών που προβλέπονται , ο επιβλέπων ή το εντεταλµένο 
όργανο της επίβλεψης αναφέρει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία , µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών 
απο τη λήξη του εγκεκριµένου χρόνου περαίωσης άν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί 
ικανοποιητικά τις δοκιµασίες, που προβλέπονται από τη Σύµβαση ή αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί, 
οπότε αναφέρει συγκεκριµένα τις εργασίες, που αποµένουν για εκτέλεση. 
Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί ο προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας , µέσα σε δέκα (10) 
ηµέρες απο την παραλαβή της πιο πάνω αναφοράς, εκδίδει βεβαίωση για τη µέρα που περατώθηκαν 
οι εργασίες του έργου  (Βεβαίωση Περάτωσης των Εργασιών), την οποία κοινοποιεί αµελλητί στον 
ανάδοχο.  
Εφ' όσον µε τη λήξη της προθεσµίας περάτωσης των εργασιών διαπιστωθούν επουσιώδεις µόνο 
ελλείψεις, που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα 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 αποκατάστασή τους. 
Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται µετά την εµπρόθεσµη αποκατάσταση των 
ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το έργο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος  
αποκατάστασης. 
 

Άρθρο 35ο 

Κατάληψη χώρων - Εργοτάξια 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση µετά την εγκατάστασή του επί τόπου του έργου να προβεί στην 
αναζήτηση και τυχόν διευθέτηση των κατάλληλων χώρων στην άµεση περιοχή του έργου για την 
εγκατάσταση των εργοταξίων και λοιπών καταυλισµών και να ειδοποιήσει σχετικά την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία. Επίσης έχει την υποχρέωση να εκτελέσει µε δικές του δαπάνες όλα τα έργα που θα 
απαιτηθούν, τόσο για τη διαµόρφωση του χώρου του εργοταξίου και των καταυλισµών όσο και τις 
τυχόν προσπελάσεις προς αυτούς, µόλις ο Εργοδότης τους θέσει στη διάθεσή του. 
Μετά το τέλος των εργασιών της εργολαβίας αυτής, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την άµεση 
και µε δική του δαπάνη αποξήλωση και αποµάκρυνση των παραπάνω βοηθητικών κατασκευών του 
εργοταξίου και των καταυλισµών. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τον παραπάνω χώρο καθαρό και 
ελεύθερο στον Εργοδότη, εκτός από τυχόν τµήµατα ιδιοκτησίας του.                                            
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Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνήσει για τη φύλαξη κάθε υλικού, µηχανήµατος, εργαλείου 
κ.λ.π. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να λαµβάνει όλα 
τα ενδεικνυόµενα µέτρα ασφάλειας, καθώς και να προσλαµβάνει το κατάλληλο για το σκοπό αυτό 
προσωπικό. 
Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή µηχανήµατος κ.λ.π., που ανήκει σε 
αυτόν είτε σε τρίτους, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για κάθε αποζηµίωση ή αντικατάστασή 
του, χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε δικαιολογία για οποιαδήποτε ζηµιά από τα 
παραπάνω, ούτε αξίωση για αποζηµίωσή του. 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης ή παράτασης της προθεσµίας περάτωσης του έργου, λόγω 
ανεπάρκειας των χώρων του εργοταξίου, γιατί µε την υποβολή της προσφοράς του, έχει αποδεχθεί 
οτι έλαβε πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών. Αν οι τοπικές ή τοπογραφικές συνθήκες δεν 
επιτρέπουν την απόθεση υλικών, εφοδίων ή µηχανηµάτων σε κατάλληλους, κοντά στο σηµείο που 
εκτελούνται οι εργασίες χώρους, ο Ανάδοχος θα φροντίζει για την αναζήτηση και εν ανάγκη 
διαµόρφωση παρακείµενων χώρων, χωρίς για τον λόγο αυτό να γεννάται σε αυτόν το δικαίωµα 
αποζηµίωσης για πρόσθετες συµπληρωµατικές εργασίες, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές υλικών 
και εφοδίων, δεδοµένου ότι οι δαπάνες αυτές θεωρείται ότι έχουν συµπεριληφθεί στις τιµές της 
προσφοράς του. 
 

Άρθρο 36ο 

Υλικά, µηχανήµατα και εργαλεία. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα υλικά και όλα τα εργαλεία και 
µηχανήµατα, που είναι αναγκαία για την κατασκευή και διάστρωση των σκυροδεµάτων, τη 
µεταφορά του κάθε είδους υλικού από τα λατοµεία και τις λοιπές πηγές και γενικά για την εκτέλεση 
όλων των έργων, που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας. Οφείλει επίσης ο Ανάδοχος 
να επισκευάζει, να συντηρεί και να ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες τα µηχανήµατα και εργαλεία για 
κάθε κίνδυνο. 
 

Άρθρο 37ο 

Οριστική µελέτη έργων - Τοπογραφικά στοιχεία. 
 
Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο, θα πρέπει να του παραδοθεί ο πλήρης φάκελος της 
οριστικής µελέτης των έργων, που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας. 
Επίσης στον Ανάδοχο θα πρέπει να παραδοθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ο πλήρης φάκελος µε 
τα στοιχεία και σχέδια των Τοπογραφικών Εργασιών. Οι υψοµετρικές αφετηρίες, που ορίστηκαν στο 
πλαίσιο των Τοπογραφικών Εργασιών µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την εξάρτηση των 
χωροσταθµήσεων των αγωγών του δικτύου. 
 

Άρθρο 38ο 

Τρόπος εκτέλεσης των έργων 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και λεπτοµερειακά σχέδια 
της οριστικής µελέτης και µε τα συµπληρωµατικά σχέδια, που είναι πιθανό να του δοθούν από τον 
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Εργοδότη κατά τη διάρκεια της Εργολαβίας. Ο Ανάδοχος µπορεί να υποδείξει παραλλαγές, ως προς 
την εκτέλεση επί µέρους τµηµάτων του έργου, υποβάλλοντας προς έγκριση τα σχετικά σχέδια στον 
Εργοδότη. 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για τις ζηµιές που θα προκύψουν από τυχόν 
σφάλµατα των σχεδίων, που του έχουν δοθεί, ή έχουν εγκριθεί από τον Εργοδότη, εάν πριν από την 
έναρξη των αντίστοιχων έργων δεν απευθύνει έγγραφα προς τον Εργοδότη, σχετικές παρατηρήσεις 
για τα σφάλµατα των σχεδίων αυτών.                                                                  
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι για τυχόν τροποποιήσεις της οριστικής µελέτης, που θα 
γίνουν τελικά δεκτές από τον Εργοδότη, δεν δικαιούται αµοιβής, έστω και αν από τις τροποποιήσεις 
αυτές προκύπτει οικονοµικό όφελος για τον Εργοδότη. 
 

Άρθρο  39ο 

Επίλυση διαφορών - Έκπτωση του Αναδόχου 
Οι µεταξύ του αναδόχου και του εργοδότη ανακύπτουσες διαφορές θα επιλύονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 174 , 175 και 176 του Ν. 4412/2016.   
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις, ή δεν 
συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή το 
νόµο,  κατά τα λοιπά όπως  στο Άρθρο 160 του  Ν. 4412/2016 ορίζεται.                                                                      
 

Άρθρο   40ο 

Επίβλεψη του έργου 
 
Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από τον 
Επιβλέποντα µηχανικό. 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας, που δίνονται µέσα στα συµβατικά πλαίσια για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση των 
έργων. Το ότι η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει την ευθύνη επίβλεψης του έργου δεν απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που τυχόν προκύψει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις, ή τους 
ισχύοντες Νόµους. 
 

Άρθρο  41ο 

Επιβαρύνσεις 
 
Οι πληρωµές του Αναδόχου υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόµενες για τα έργα του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων κρατήσεις, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης 
και στην καταβολή του φόρου εισοδήµατος. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον εργοδότη. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθοριζόµενων (µε 
τις εκάστοτε εκδιδόµενες αποφάσεις) από το Υπουργείο Εργασίας δώρων λόγω εορτών Πάσχα και 
Χριστουγέννων καθώς και αποζηµιώσεων ηµερών υποχρεωτικής αργίας, στη χορήγηση άδειας µε 
αποδοχές και αποζηµιώσεων λόγω απόλυσης, καθώς και στην καταβολή των νόµιµων εισφορών του 
υπέρ των ασφαλιστικών και επικουρικών Οργανισµών ή Ταµείων, όπως το ΕΦΚΑ κ.λ.π. 
Η καταβολή των προβλεπόµενων κρατήσεων θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση των πρωτοτύπων 
των αποδείξεων πριν απο την πληρωµή των λογαριασµών, όπως ο Νόµος ορίζει. 
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Ο Ανάδοχος επίσης δεν απαλλάσσεται από τα τέλη των πάσης φύσεως µεταφορικών µέσων.  

Άρθρο 42ο 

Ευθύνη του Αναδόχου για την εφαρµογή της µελέτης και για την ποιότητα του 
έργου 
 
Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, τόσο για την 
εφαρµογή της µελέτης, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο 
Ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος, που ασκείται από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο 
κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 
Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος, για την εκλογή των υλικών, που θα 
χρησιµοποιήσει, τη χρησιµοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύµφωνα µε τους 
όρους της παρούσης, των σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών συµβατικών τευχών 
και σχεδίων. 

 

Άρθρο 43 ο 

Περιεχόµενα των τιµών µονάδας του τιµολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον 
Ανάδοχο 
 
Οι συµβατικές τιµές µονάδας του Τιµολογίου αναφέρονται σε εργασίες περαιωµένες, σύµφωνα µε 
τους όρους της Σύµβασης. Οι τιµές αυτές, περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την 
πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων, καλύπτουν όλες τις άµεσες ή έµµεσες δαπάνες του 
Αναδόχου και, αποτελούν την πλήρη αποζηµίωση για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τα 
παραπάνω. 

Άρθρο 44 ο 

Απολογιστικές εργασίες 
 
Ο Ανάδοχος ,όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι, υποχρεωµένος να 
εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες  µέχρι του ποσού, που αντιστοιχεί στο 15% της 
αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α.  Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 154 
του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 45ο 

Ασφαλίσεις 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 144 παρ.4. Για την πληρότητα των εκπονούµενων µελετών, τον αρτιότερο 
σχεδιασµό, την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, 
υποχρεούνται ο µελετητής, ο ανάδοχος κατασκευής του έργου και ο τεχνικός σύµβουλος να  
ασφαλίζουν τη µελέτη, την κατασκευή του έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου αντίστοιχα, 
κατά παντός κινδύνου, περιλαµβανοµένων και των περιπτώσεων ζηµιών από ανωτέρα βία. 
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Με απόφαση του Υπουργού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ορίζονται τα έργα, οι µελέτες και 
οι υπηρεσίες που υπάγονται στην ασφάλιση, οι ασφαλιζόµενοι κίνδυνοι, η διάρκεια της ασφάλισης, 
η διαδικασία διαπίστωσης της επέλευσης του κινδύνου και της καταβολής του ασφαλίσµατος, τα 
ελάχιστα όρια ασφαλιστικών καλύψεων, οι αποδεκτές εξαιρέσεις και οι µέγιστες απαλλαγές, η 
έναρξη εφαρµογής της υποχρέωσης ασφάλισης και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα. Μέχρι την έκδοση της 
ανωτέρω απόφασης τα έργα των  οποίων ο προϋπολογισµός χωρίς το ΦΠΑ υπερβαίνει το ποσό των 
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ασφαλίζονται υποχρεωτικά». 
Το αντικείµενο της ασφάλισης περιλαµβάνει και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους µη 
εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκλησης υποβάθµισης του Περιβάλλοντος κατά την 
διάρκεια της κατασκευής,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1650/86  για την προστασία του 
Περιβάλλοντος. Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις. 
Ο Ανάδοχος οφείλει – µε µέριµνα και δαπάνη του να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις που να 
καλύπτουν κατ’  ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης ) που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια προσκοµίζονται κατά την υπογραφή της σύµβασης 
του έργου. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
• Κατά την σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να 

συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα 
σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων. 

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

• Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των 
ασφαλιστηρίων. 

• Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.∆. 
400/1970. οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.∆. 400/1970 και συνεπώς δεν 
γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου. 

• Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα 
προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.∆. 
400/1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 118/ 1985. 

• Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από την σύµβαση του Έργου, 
ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, 
εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κλπ. Και ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος 
για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης 
των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 

• Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις: θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. Θα 
περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου, της 
υπολοίπου Σ.Υ. και των λοιπών συµβατικών τευχών. Θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ. Η 
έγκριση του ΚτΕ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους του αποδοχής ότι οι όροι των 
ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνονται µε επάρκεια στους όρους του παρόντος άρθρου και 
των λοιπών όρων της Σ.Υ. 
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• Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί Ασφαλιστικό 
βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων της ασφαλίσεως, 
θα γίνεται µε την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 

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

• Οι ασφαλιστικές Εταιρείες θα λειτουργούν νόµιµα, µε δόκιµη δραστηριότητα, σε χώρες µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ.,  θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που 
αναλαµβάνουν για το παρόν έργο και θα µπορούν να ασφαλίζουν παρεµφερή έργα χωρίς να 
παραβιάζονται οι όροι των Τευχών ∆ηµοπράτησης και η Ελληνική Νοµοθεσία. Ο ΚτΕ έχει το 
δικαίωµα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών, ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου.  
Οπωσδήποτε, µαζί µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα  πρέπει να υποβάλλεται ενηµερωτικό 
φυλλάδιο σχετικό µε τις δραστηριότητες της ασφαλιστικής εταιρείας και σηµείωµα που να 
αναφέρει παρεµφερή έργα που έχει ασφαλίσει στην Ελλάδα. 

• α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστικών κάθε στοιχείο από την 
Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει 
ο ΚτΕ, υπόψη των διαγωνιζόµενων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και µελέτες που 
εκτέλεσε-συνέταξε ως Ανάδοχος Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των 
εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. 
Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συµβεί στο έργο από 
οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τόσο 
τον ΚτΕ όσο και τους ασφαλιστές του. 

• β) Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα -να επικοινωνεί απ’ ευθείας µε τους ασφαλιστές -να παρέχει στους 
ασφαλιστές στοιχεία  που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος -να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία 
δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν 
συνεπάγεται δικαίωµα του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις.  γ)  Κατά την 
υποβολή του ασφαλιστηρίου συµβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει να 
συνυποβάλλουν και δήλωση,  στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος 
άρθρου της Σ.Υ. περί « Ασφαλίσεων » και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και 
χωρίς καµία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Σ.Υ. 
∆ιαφορετικά ο ΚτΕ χωρίς προειδοποίηση, µπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο µε 
ασφαλιστική εταιρεία της προτίµησής του στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνες του 
Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν 
πληρεξούσιος. 

• Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: α) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι 
Ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρµοδιότητα των 
Ελληνικών ∆ικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς κανόνα 
∆ηµοσίας Τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.∆. 400 / 1970 είναι άκυρο. β) Aντίγραφα 
ασφαλιστηρίων συµβολαίων δε θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν επικυρωθεί από φορέα 
αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. γ) Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρείας 
κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύµβασης, 
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αδιάφορα εάν αυτή παραπέµπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την θεµελίωση της 
αντικειµενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου. 

 

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

• Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας,  ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής 
σύµβασης, ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται σε 15 ηµέρες από τη 
σχετική ειδοποίηση. Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε 
τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει κριθούν από το ΚτΕ 
σαν µη συµβατές µε τις αντίστοιχες συµβατικές απαιτήσεις,  ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο 
όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου την(τις)  αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ες) σύµβαση(εις) 
στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν 
πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των)  σύµβαση(εων) θα 
καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από της σχετικής ειδοποίησης. 
Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής, θα επιβαρύνονται µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας. 
Σε περίπτωση που παρέλθει τρίµηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το 
δικαίωµα: -να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη πληρωµή 
προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει. -ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) 
από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του -ή να αναζητήσει το οφειλόµενο 
ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το 
∆ηµόσιο. Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται: -για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία 
καταβολής τους και -για τα λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο 
των οφειλόµενων ποσών . 

• Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί,  ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το 
οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των 
ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση και για 
λογαριασµό του Αναδόχου, µετά την προηγούµενη ειδοποίησή του. Σε τέτοια περίπτωση, η εκ 
µέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξηµένων µε τους 
τόκους υπερηµερίας.  Οι τόκοι υπερηµερίας θα προσµετρούνται από την ηµεροµηνία 
καταβολής των ασφαλίστρων. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον(στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν µπορεί 
να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. σύµφωνα µε τους όρους 
των ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα -να 
παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή προς τον Ανάδοχο -ή να εκπίπτει το 
αντίστοιχο ποσό από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του 

• Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική 
σύµβαση,  παραλείψει,  ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά)  οποιαδήποτε ζηµία κλπ.,  για 
οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάστασή της 
µη εξοφληµένης ζηµιάς, ή βλάβης, ή καταβολής αποζηµίωσης κλπ., σύµφωνα µε τους όρους 
της Σύµβασης. Ο  ΚτΕ,  σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου,  θα υπολογίσει το αντίστοιχο 
ποσό και θα το συµψηφίσει µε την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωµή του.  Εάν δεν 
προβλέπεται προσεχής πληρωµή, ο ΚτΕ θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις 
που έχει στα χέρια του. 
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• Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το 
Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων 
κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚτΕ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΚΚΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

• Ο έλεγχος από τον ΚτΕ των ασφαλιστικών συµβάσεων των οποίων η ασφαλιστική περίοδος 
αρχίζει από την υπογραφή της Σύµβασης ανάθεσης θα γίνει δέκα (10) ηµερών από την υποβολή 
πλήρων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων (εντός µηνός από την υπογραφή της σύµβασης). 

• Ο έλεγχος από τον ΚτΕ θα αφορά: -την φερεγγυότητα των προτεινόµενων ασφαλιστικών 
εταιριών -την συµβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συµβάσεων προς τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της Σ.Υ. 

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

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
• Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό 

• Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύµβασης εκτέλεσης του 
έργου. 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ» 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 
• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως ¨κατά παντός κινδύνου¨ και σύµφωνα µε τους 

όρους των Συµβατικών Τευχών του έργου, την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, τη 
συνολική αξία του υπό κατασκευή Έργου, όπως αυτή θα έχει προσδιορισθεί στο τεύχος της 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις τυχόν περαιτέρω 
αναπροσαρµογές του αρχικού συµβατικού ποσού. 

• Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας, ή καταστροφής, 

• µερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, όπως απεργίες, 
κοινωνικές ταραχές,  τροµοκρατικές ενέργειες,  δολιοφθορές,  κακοτεχνίες,  λανθασµένη µελέτη 
ή/και κατασκευή, ελαττωµατικά υλικά (manufacturer’s risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά,  
ανθρώπινο λάθος κλπ), λανθασµένη εργασία, ελλιπή συντήρηση, κακή λειτουργία του έργου 
κλπ. Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: -Βλάβες/ καταστροφές που προέρχονται 
από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας εµφάνισης. -Βλάβες/ 
καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το Έργο ατυχήµατα και ζηµιογόνα συµβάντα. 
Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από την παραλαβή τους 
µέχρι την ενσωµάτωσή τους στο Έργο. 
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• Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει και την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης του Έργου. Η 
διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την Οριστική 
Παραλαβή του Έργου. 

• Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µην περιλαµβάνει ζηµιές (οι οποίες εξαιρούνται 
διεθνώς) προκαλούµενες από τις ακόλουθες –και µόνο αυτές- αιτίες. α ανταρτική δράση, 
πόλεµο, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα, εµφύλιο πόλεµο, στασίαση ή κατάλυση της 
συνταγµατικής τάξης της χώρας. β Ιονισµό, ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας από 
πυρηνικό καύσιµο ή κατάλοιπα από καύση  πυρηνικού καυσίµου.  γ.  ωστικά κύµατα 
προσκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάµενα αντικείµενα κινούµενα µε ταχύτητα ίση προς 
την ταχύτητα του ήχου, ή µε υποηχητική ταχύτητα. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε ετήσια βάση,  να ζητεί από τους ασφαλιστές του,  την 
αναπροσαρµογή του ύψους της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε την πραγµατική 
αξία του Έργου, λαµβανόµενης υπόψη και της Αναθεώρησης. 

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

• Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται κατά παντός κινδύνου και οι µόνιµες ή/και 
προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν ¨παρακείµενη περιουσία¨ καθώς επίσης 
και ο πάσης φύσεως εξοπλισµός στην περιοχή του Έργου, που θα χρησιµοποιηθεί για το Έργο, 
σύµφωνα µε τη σχετική περιγραφή τους από τον Ανάδοχο. 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 
Αντικείµενο ασφάλισης 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ¨ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ¨  του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι 
ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε Τρίτους για σωµατικές βλάβες ή 
θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα ή κινητά ή και 
ζώα, που προξενούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών και Περιόδου 
Συντήρησης εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών 
του Έργου και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται 
στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το αντικείµενο της ασφάλισης 
περιλαµβάνει και την αστική ευθύνη έναντι  τρίτων για λόγους µη εφαρµογής των 
Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκλησης υποβάθµισης του Περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της 
κατασκευής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 
1650/86  για την προστασία του Περιβάλλοντος.  Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες 
ιδιοκτησίες/εγκαταστάσεις 

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

Όρια Αποζηµίωσης (1) Τα ελάχιστα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η 
ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα ανέρχονται 
σε ποσά που   θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία,  και θα διακρίνονται   τουλάχιστον στα   
κατωτέρω αντικείµενα και ποσοστώσεις τους: 
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α Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα Τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθµό των 
τυχόν ζηµιωθέντων Τρίτων   

β. Για σωµατική βλάβη ή θάνατο Τρίτων, κατά άτοµο  

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

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

(2) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την 
περίοδο Συντήρησης του Έργου. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των Ασφαλιστών θα 
ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού, το οποίο ισχύει κατά την περίοδο εκτέλεσης του 
Έργου. 

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

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ¨κατά παντός κινδύνου θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός 
(Ειδικός και Συνήθης ¨Βαρέως Τύπου¨) Μηχανικός Εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στην 
κατασκευή του Έργου. 

Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την 
ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται 
για αξίες αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον 
ίδιας δυναµικότητας. 

Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς 
(εξαιρούµενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως µηχανικών ή/και ηλεκτρολογικών βλαβών), που 
οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία περιστατικά. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται,  για οποιαδήποτε περίπτωση,  να διεκδικήσει από τον ΚτΕ 
αποζηµίωση για τυχόν ζηµία ή ολική απώλεια µηχανήµατος κλπ. ακόµη και για την περίπτωση 
ανωτέρας βίας, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ.23.5.1.4. 

Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και την µετακίνηση, την µεταφορά και τους 
αναγκαίους ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή του Έργου. Ή ευθύνη των 
ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη τη χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου µέχρι 
την αποµάκρυνσή τους από αυτό. 

Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου»  των µηχανηµάτων έργων µπορεί να γίνεται µε ανεξάρτητο 
ενιαίο ασφαλιστήριο, το οποίο ο Ανάδοχος ενδεχόµενα να διατηρεί σε ισχύ για µέρος ή το σύνολο 
του µηχανικού εξοπλισµού του. Στην περίπτωση αυτή, για να αποφεύγεται διπλή ασφάλιση ο 
Ανάδοχος θα προσκοµίσει σχετική βεβαίωση από την Ασφαλιστική Εταιρεία ότι τα Μηχανήµατα 
τα οποία θα χρησιµοποιήσει στο συγκεκριµένο έργο «καλύπτονται για τις ίδιες ζηµιές τους µε το 



 43

Ασφαλιστήριο υπ΄ αριθµ. ………………. το οποίο είναι σε ισχύ και ανανεώνεται κανονικά». Οι 
όροι ασφάλισης και οι αποζηµιώσεις στην προκειµένη περίπτωση θα πρέπει να ανέρχονται σε ποσά 
που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, από τους όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

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

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

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί 
όροι: 

• Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως 
προσωπικό που ασχολείται µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα 
πλαίσια του συγκεκριµένου Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) και το 
προσωπικό αυτού, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές. 

• Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες τον ΚτΕ Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι 
Σύµβουλοι του ΚτΕ (και/ή των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται 
Τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε τους όρους  και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης µε 
την εφαρµογή του παραρτήµατος 

• ¨∆ιασταυρούµενη ευθύνη αλλήλων¨  (crossliability),  το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη 
των ασφαλιζόµενων φορέων. 



 44

• Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν 
κατά: - του Αναδόχου - και/ή των Μελετητών - και/ή του ΚτΕ - και/ή των Εκπροσωπουσών 
τον ΚτΕ Υπηρεσιών - και/ή  µέρους  ή  συνόλου του προσωπικού των παραπάνω µε την 
αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητας τους στη βλάβη ή ζηµία από πράξη ή παράλειψη 
των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης 
έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και/ή ζηµία που προκλήθηκε από 
πράξη ή παράλειψη των παραπάνω. Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε 
ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ.,  που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη 
µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των 
ασφαλιστών. 

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

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

• Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, µε 
συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική ειδοποίηση της 
ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τον ΚτΕ. 

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

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

 

Άρθρο 46 ο 

Υποχρεώσεις του Αναδόχου που απορρέουν από τη συγχρηµατοδότηση του έργου 
από την Ε.Ε. (αφορά συγχρηµατοδοτούµενα έργα) 
 

(1) Στις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου συµπεριλαµβάνεται ακόµα, άνευ ιδιαίτερης αµοιβής, 
και η άµεση και απροφάσιστη συµµόρφωση του Αναδόχου:  




