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Άρθρο 1 ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Σ.Υ . - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ .Σ.Υ.
1.1.1 Αντικείµενο της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των Γενικών και
Ειδικών Όρων (Γ.Σ.Υ. & Ε.Σ.Υ.), σύµφωνα µε τους οποίους πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο όπως
περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
1.1.2 Οι όροι αυτοί συµπληρώνουν τους όρους της ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συµπληρώνονται µε τους όρους των
λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης (Τ.∆.).
1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείµενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών που αφορούν επείγουσες παρεµβάσεις µε σκοπό
την αποκατάσταση της βατότητας και της ασφάλειας σε θέσεις του οδικού ∆ικτύου που έχουν υποστεί
καθιζήσεις -κατολισθήσεις από τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόµενα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η

ασφάλεια των τµηµάτων του εν λόγω οδικού δικτύου.
Συγκεκριµένα θα
υλοποιηθούν τεχνικές
παρεµβάσεις όπως αποκατάσταση καθιζήσεων,
ασφαλτοστρώσεις, κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης, κατασκευή τοίχων από συρµατοκιβώτια ,
αποκατάσταση και εγκιβωτισµός των διαταραγµένων κατάντι πρανών της οδού, απορροή οµβρίων ,
ανακατασκευή ή κατασκευή νέων τάφρων, προστασία πρανών, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας κλπ, στα
ανωτέρω επιλεγµένα σηµεία.

Άρθρο 2ο. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
2.1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
2.1.1 Με τον όρο “Σύµβαση” νοείται η Σύµβαση ανάθεσης του Έργου στον Ανάδοχο, που περιλαµβάνει
όλες τις υποχρεώσεις του για την εκπόνηση όσων µελετών απαιτηθούν, την εκτέλεση των
συµπληρωµατικών ερευνών και εργαστηριακών ελέγχων και την εκτέλεση όλων των κατασκευών του
έργου, που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη της ∆ιακήρυξης, περιλαµβανοµένων
όλων των δευτερευόντων και λοιπών συναφών έργων καθώς και του εξοπλισµού, της συντήρησής τους,
όλων αυτών µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 2§42 του
Ν.4412/2016.
Οι όροι “Σύµβαση”, “Σύµβαση Πραγµατοποίησης του Έργου” και “Εργολαβικό Συµφωνητικό”,
“Συµφωνητικό” χρησιµοποιούνται ταυτόσηµα.
2.1.2 Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 105
του Ν.4412/2016 και σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο της ∆ιακήρυξης.
2.1.3 Η “Σύµβαση” συνίσταται από το οµώνυµο κείµενο και από τα Συµβατικά Τεύχη, που αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της.
Τα Συµβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυµφωνίας των όρων τους, καθορίζονται
στη ∆ιακήρυξη.
2.1.4 Στοιχεία για την υπογραφή της σύµβασης.
Κατά την υπογραφή της σύµβασης επιπλέον ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει και να
υποβάλει στην Υπηρεσία για θεώρηση και έγκριση τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Την εγγύηση για την καλή εκτέλεση σύµφωνα µε το άρθρο 2.2 της παρούσης.
2. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 11 της παρούσης.
3. Το Οργανόγραµµα του προσωπικού των γραφείων του και τον αντίκλητο.
4. Τον Προϊστάµενο του εργοταξιακού γραφείου σύµφωνα µε το άρθρο 12.
Η έδρα του αναδόχου σχήµατος, η οποία θα δηλωθεί µε την υπογραφή της Σύµβασης, θα πρέπει να
βρίσκεται στην περιοχή της Λευκάδας.
2.1.5 Συµβατικό αντικείµενο
Το “Συµβατικό Αντικείµενο” συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των
υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύµβαση και τα αναπόσπαστα Συµβατικά της Τεύχη. Μεταξύ των 6
υποχρεώσεων αυτών περιλαµβάνονται και οι παρακάτω:
1. Η πραγµατοποίηση όλων των κατασκευών, εγκαταστάσεων, εξοπλισµών κλπ που περιλαµβάνονται στην
Τεχνική Περιγραφή, σύµφωνα µε τις µελέτες δηµοπράτησης και τις µελέτες που θα εκπονηθούν, όπως
αυτές εγκριθούν από τον ΚτΕ.
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2. Η συντήρηση του Έργου µε µέριµνα και δαπάνες του σε όλη τη διάρκεια του Χρόνου Εγγύησης. Η
εκπόνηση των µελετών και διαδικασιών για την συντήρηση του Έργου.
3. Η χρηµατοδότηση του Έργου, ανάλογα µε τις ανάγκες του, για τα ενδιάµεσα διαστήµατα, εν όψει των
περιοδικών πληρωµών εκ µέρους του ΚτΕ, της εκτέλεσης προκαταρκτικών εργασιών για τις οποίες δεν
προβλέπονται τµηµατικές πληρωµές κλπ.
4. Το κόστος των ασφαλιστηρίων συµβολαίων, τα οποία ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει κατά την
υπογραφή της Σύµβασης, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρούσας.
2.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
2.2.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και συντήρησης κατά το χρόνο
εγγύησης του Έργου και της Σύµβασης εν γένει, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016.
2.2.2 Ειδικότερα, για να υπογραφεί η Σύµβαση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει και να
καταθέσει εγγύηση που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της
Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή
να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. Το ποσοστό της
εγγύησης καλής εκτέλεσης (σύµφωνα µε τη παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16) καθορίζεται σε ποσοστό
5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης (παρ.
1β του άρθρου 72 του Ν.4412/2016). Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα
τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον µέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύµβασης, ό πω ς ο ρ ί ζ ε τ αι σ τ ο άρ θ ρ ο 1 4 0 παρ . 1 τ ο υ Ν. 4 4 1 2 / 2 0 1 6 .
2.2.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παρέχεται όπως ορίζεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
2.2.4 Η αρχική εγγύηση “καλής εκτέλεσης”, που αποτελεί προαπαίτηση για την υπογραφή της Σύµβασης,
συµπληρώνεται µε τις παρακρατήσεις που γίνονται κατά τις τµηµατικές πληρωµές των εργασιών προς
τον Ανάδοχο. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε πέντε στα εκατό (5%) στην πιστοποιούµενη αξία των
εργασιών. Οι κρατήσεις αυτές είναι δυνατόν να αντικατασταθούν µε εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται
σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο. Για την αξία των υλικών που τυχόν περιλαµβάνονται
προσωρινά στις πιστοποιήσεις µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες οι κρατήσεις ορίζονται
ίσες προ το δέκα στα εκατό (10%) της πιστοποιούµενης αξίας (§12 του άρθρου 152 του Ν.4412/2016)
2.2.5 Σχετικά µε την αυξοµείωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, την αντικατάστασή της, την επιστροφή
της κλπ, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.
2.2.6 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, µειώνεται αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής
Παραλαβής, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής
χωρίς παρατηρήσεις και την έγκριση του τελικού λογαριασµού του έργου (§6β του άρθρου 72 του
Ν.4412/2016)
2.2.7 Από το λαβείν του Αναδόχου ο Κ.τ.Ε. θα παρακρατεί οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από τον Ανάδοχο.
Σε τυχον περίπτωση έλλειψης λαβείν το ποσό αυτό θα εκπίπτει από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.
Τα ποσά θα αποδίδονται:
1) στον Κ.τ.Ε. για επιβληθείσες ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης και στην
ισχύουσα νοµοθεσία.
2) σε ασφαλιστικές εταιρείες, είτε ασφάλισης προσωπικού, ή σε εταιρείες που έχουν εκδώσει τα
ασφαλιστήρια του άρθρου 12 της παρούσας Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 3ο. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
3.1 Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από τις πιστώσεις του Π∆Ε - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων K.E.
2016EΠ52200000 της ΣΑΕΠ 522 Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
3.2 Αρχικό οικονοµικό αντικείµενο της εργολαβίας είναι το ποσό της Συνολικής ∆απάνης Έργου κατά την
προσφορά (Σ∆Ε), αυξηµένο κατά το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών, τη δαπάνη αναθεώρησης και τη
δαπάνη Φ.Π.Α., όπως θα προκύψουν µετά τον επαναϋπολογισµό τους κατά την υπογραφή της σύµβασης.
3.3 Τα είδη και οι ποσότητες των προβλεποµένων εργασιών περιέχονται στον Προϋπολογισµό, συµβατικές
δε τιµές µονάδος εργασιών είναι οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου Μελέτης της Υπηρεσίας µειωµένες κατά
την έκπτωση της αντίστοιχης οµάδας οµοειδών εργασιών που προσφέρθηκε από τον Ανάδοχο. Το ποσοστό

5

για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κλπ. είναι 18% και δεν περιέχεται στις τιµές µονάδας
του Τιµολογίου της Μελέτης.

Άρθρο 4ο. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
4.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Συνολική προθεσµία για να περαιωθεί το έργο ορίζεται σε ∆Ω∆ΕΚΑ (12) µήνες από την ηµέρα που θα
υπογραφεί η σύµβαση.
Μέσα στη συνολική αυτή προθεσµία πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργασίες για την κατασκευή του έργου.
Στη συνολική προθεσµία συµπεριλαµβάνονται και οι προθεσµίες για την έγκριση των µελετών που τυχόν
θα απαιτηθούν.
Η βεβαίωση περαίωσης του έργου εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 168 του Ν.4412/2016.
4.2. ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Στο πλαίσιο της συνολικής προθεσµίας περάτωσης του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει
τις εξής επί µέρους εργασίες και δραστηριότητες στις ακόλουθες τµηµατικές προθεσµίες (µε αφετηρία την
υπογραφή της σύµβασης):
α. Υποβολή Χρονοδιαγράµµατος του έργου εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών σύµφωνα µε την
§1 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016 (αποκλειστική τµηµατική προθεσµία).
β. Υποβολή των οριστικών ασφαλιστικών συµβάσεων του άρθρου 11 της παρούσας ΕΣΥ (αν κατά
την υπογραφή της Σύµβασης υποβλήθηκε µόνο το COVER NOTE ή αν κατά τον έλεγχο προέκυψαν
παρατηρήσεις) εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών (ενδεικτική τµηµατική προθεσµία).
γ. Υποβολή ΣΑΥ και ΦΑΥ Έργου εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών (αποκλειστική τµηµατική
προθεσµία).
4.3 Παράταση προθεσµιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο µε δικαιολογία την άγνοια των φυσικών
συνθηκών της περιοχής του έργου, του χρόνου λειτουργίας των πηγών προµήθειας υλικών, κατάστασης των
οδών προσπέλασης, των δυσχερειών για τη µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής ή αδυναµίας
έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, µηχανηµάτων και υλικών από την Ελληνική ή/ και ξένη Βιοµηχανία.
4.4 Προκειµένου να τηρηθούν οι οριζόµενες προθεσµίες, ο Ανάδοχος θα λάβει υπόψη του και θα προβλέπει
τη δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη ή και τρίτη βάρδια αν δεν επαρκέσει η κανονική βάρδια µε ή χωρίς
υπερωρίες καθώς και τη δυνατότητα εργασίας σε µέρες αργίας και εορτών.
Οποιαδήποτε επιβάρυνση από τµηµατική παύση, υπερωριακή ή νυχτερινή εργασία ή εργασία σε ηµέρες
αργίας και εορτών, θα βαρύνει τον Ανάδοχο χωρίς καµιά απαίτηση οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Οι κάθε
είδους άδειες για υπερωριακή ή και νυκτερινή απασχόληση ή σε µέρες αργίας και εορτών θα εκδοθούν µε
µέριµνα και έξοδα του αναδόχου.
4.5 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
4.5.1 Για κάθε µέρα που θα καθυστερήσει ο εργολάβος, από υπαιτιότητα δική του να τελειώσει το έργο
πέρα από τη συνολική προθεσµία, που ορίζεται στη παρ. 4.1. θα επιβάλλεται σ' αυτόν ποινική ρήτρα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016.8
4.5.2 Για κάθε µέρα υπέρβασης στις αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες, που ορίζονται στην παρ. 4.2.,
για την οποία υπαίτιος είναι ο ανάδοχος, θα επιβάλλεται σ' αυτόν ποινική ρήτρα που στο σύνολο τους δε θα
υπερβαίνουν το 3% του συµβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το εδάφιο 4 της παρ. 2 του άρθρου
148 του Ν.4412/2016.
4.5.3 Ειδικά οι ποινικές ρήτρες που θα επιβάλλονται για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας και των
αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών δεν ανακαλούνται.
4.5.4 Η µη τήρηση των προθεσµιών των παρ. 4.1 και 4.2 συνεπάγεται την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων
και αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου σύµφωνα µε το άρθρο 160 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 5ο. ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016 και
υποβάλει στην ∆/νουσα Υπηρεσία εντός (15) δεκαπέντε ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της
σύµβασης πρόγραµµα της όλης κατασκευής του έργου, στο οποίο θα τηρούνται η συνολική προθεσµία και
οι τυχόν προβλεπόµενες τµηµατικές (αποκλειστικές και ενδεικτικές) προθεσµίες.
5.2 Οι ποσότητες θα είναι αυτές που δηµοπρατούνται µε ένα εύλογο περιθώριο της επάρκειας χρονικής
ασφάλειας για τυχόν µεταβολή τους.
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5.3 Με βάση την παραπάνω µεθοδολογία θα υπολογισθούν οι απαιτούµενοι χρόνοι κατά δραστηριότητα και
θα υποβληθεί από τον ανάδοχο Γραµµικό διάγραµµα (GANTT) που προκύπτει από τα προηγούµενα, µε
αναφορά στους υπεύθυνους κάθε δραστηριότητας στο οποίο επί πλέον θα απεικονίζονται ποσότητες και
δαπάνες ανά µήνα για κάθε δραστηριότητα, καθώς και το σύνολο των προβλεπόµενων δαπανών για
εργασίες ανά µήνα.
5.4 Μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, οριστικοποίηση του
χρονοδιαγράµµατος που όπως θα διαµορφωθεί θα αποτελεί και τον πίνακα εκτέλεσης των εργασιών, ο
Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία έκθεση στην οποία θα φαίνεται η πρόοδος των εργασιών και
η συµφωνία ή όχι µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του Έργου. Επίσης θα αναφέρονται οι
λόγοι των τυχόν διαφοροποιήσεων.
5.5 Λόγω της φύσης του έργου συντήρησης µε το οποίο θα αντιµετωπίζονται οι αστοχίες που θα
εµφανίζονται στο οδικό δίκτυο και θα αποκαθίστανται φθορές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, υφίσταται
ανάγκη τροποποίησης και αναπροσαρµογής του αρχικού τροποποιηµένου χρονοδιαγράµµατος. Για το λόγο
αυτό σε κάθε διαφοροποίηση θα συντάσσεται νέο προσαρµοσµένο χρονοδιάγραµµα για το οποίο θα
ισχύουν όλα τα αναφερθέντα στις παραπάνω παραγράφους.
Άρθρο 6ο. ΜΕΛΕΤΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
Ο ανάδοχος, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή (της αµοιβής ανηγµένης στις τιµές µονάδος του τιµολογίου) είναι
υποχρεωµένος να εκπονήσει µελέτες, εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του
έργου καθώς και για την έκδοση των αναγκαίων αδειών, όπως π.χ.:
Μελέτη εξασφάλισης της οµαλής κυκλοφορίας των αυτοκινήτων καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του
έργου καθώς και µελέτη σήµανσης και ασφάλισης (αν απαιτείται για την αδειοδότηση από την ∆/νση
Τροχαίας Λευκάδας σύµφωνα µε τον Ν.2696/1999 – Κ.Ο.Κ.)
Τη σύνταξη όλων των σχεδίων του έργου "ως κατασκευάσθηκε" σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
«Μητρώο έργου».
Όλες οι παραπάνω µελέτες θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και θα
εγκριθούν αρµοδίως.
Άρθρο 7ο. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
7.1 Όσο θα κατασκευάζονται τα έργα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες να διατηρεί
την κυκλοφορία ελεύθερη και να αποκαταστήσει τις προσβάσεις προς τις παρόδιες ιδιοκτησίες, που
θίγονται από τα έργα.
Ο ανάδοχος, είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει επακριβώς την µελέτη του έργου και η επίβλεψη της
∆/νουσας Υπηρεσίας δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση και τις ανάλογες ευθύνες.
7.2 Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες εργασίες και υπηρεσίες, που
παρέχονται από αυτόν σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις των σχετικών άρθρων της παρούσας ΕΣΥ
και των λοιπών συµβατικών Τευχών:
Η σύναψη των απαιτούµενων ασφαλιστικών καλύψεων και η παροχή των απαιτούµενών εγγυήσεων.
Η διενέργεια των απαιτουµένων συµπληρωµατικών ερευνών και αποτυπώσεων και η υποβολή των
απαιτουµένων στοιχείων.
Η διενέργεια των απαιτουµένων ∆οκιµών και Ελέγχων .
Ο συντονισµός των θεµάτων Ασφάλειας και Υγείας.
Η συντήρηση του έργου καθόλη τη διάρκεια του Χρόνου Εγγύησης.
Η κατάρτιση του Μητρώου του Έργου, όπως κατασκευάστηκε.
.
7.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της
σύµβασης να προβεί στην προµήθεια πινακίδας σύµφωνα µε τις οδηγίες της εν λόγω Υπηρεσίας. Οι
δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς και τοποθέτησής της βαρύνουν τον Ανάδοχο του Έργου. Σε περίπτωση µη
τοποθέτησης της Πινακίδας στην προθεσµία αυτή, η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτησή της γίνεται από
την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου.
7.4 Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος (χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση) να φωτογραφίζει το έργο στις
διάφορες χαρακτηριστικές φάσεις του, πριν, κατά την διάρκεια και µετά το πέρας των εργασιών. Μη
φωτογραφηµένες εργασίες δεν θα πιστοποιούνται.
Οι φωτογραφίες θα είναι ψηφιακές έγχρωµες και θα εκτυπώνονται σε διαστάσεις 18Χ24 εκ. Θα
παραδίδονται σε δύο (2) αντίγραφα µαζί µε δισκέτα ή CD σε ψηφιακή µορφή, στην ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία.
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7.5 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
7.5.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει διερευνήσει πλήρως :
α. Την περιοχή του έργου.
β. Τις περιοχές πηγών υλικών στην περιοχή του έργου, στην Ελλάδα και ∆ιεθνώς.
γ. Την ∆ιεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας υλικών, µηχανικού εξοπλισµού.
δ. Τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
ε. Τα τυχόν διατιθέµενα στοιχεία και πληροφορίες από Οργανισµούς (π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ), Τοπικές
Αρχές κλπ.
ζ. Τους τρόπους προσπέλασης και τα προβλήµατα εξασφάλισης της κυκλοφορίας.
η. Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων µε τον σκοπό να καταστούν πλήρως ενήµεροι των συνθηκών
εκτέλεσης της Σύµβασης. Επίσης να εκτιµήσουν µε επάρκεια τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και όλες
εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την διαµόρφωση της Προσφοράς τους.
7.5.2 Τονίζεται ότι στοιχεία σχετικά µε τις υφιστάµενες συνθήκες, όπως π.χ. ποιότητα υπεδάφους,
αποτελέσµατα πάσης φύσεως ερευνών, στοιχεία πάσης φύσεως παρατηρήσεων, κλπ., που έγιναν, ή γίνονται
από την Υπηρεσία ή από άλλους, τυχόν αγωγοί Ο.Κ.Ω., τίθενται στη διάθεση των διαγωνιζοµένων για
ενηµέρωση τους και µόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσµεύουν συµβατικά την Υπηρεσία,
αλλά µπορούν να χρησιµεύσουν ως απλό βοήθηµα. Αφήνεται πάντως στην κρίση του Αναδόχου να
αξιολογήσει τα στοιχεία αυτά ή και να προβεί µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδήποτε
συµπληρωµατικές έρευνες, ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση και ακριβέστερο καθορισµό των
στοιχείων που του διατέθηκαν.
7.5.3 Ο Ανάδοχος µε την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενηµερωθεί στις επιτόπιες συνθήκες µε
επισκέψεις επί τόπου του έργου.
7.5.4 Επισηµαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα εκτελούνται
στην περιοχή του έργου από τον Εργοδότη ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες, ώστε να τις λάβει ο
Ανάδοχος υπόψη κατά την µόρφωση της προσφοράς του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µη παρεµποδίζει την
εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή από άλλους Αναδόχους που χρησιµοποιούνται από τον Κύριο
του έργου σε εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στην σύµβασή του. Αντίθετα υποχρεούται να τους
διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός χρησιµοποιεί (ικριώµατα κλπ.) ρυθµίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης
των εργασιών, ώστε να µην παρεµβάλει κανένα εµπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την
Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους.
7.5.5 Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήµερος για το είδος
και τα µέσα ευκολίας, τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των
εργασιών, την προµήθεια κάθε είδους υλικών, συσκευών, οργάνων , τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής
απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη
εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου
ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, το ευµετάβλητο των
καιρικών συνθηκών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο, ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης.
7.5.6 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.
7.6 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή
ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αµέλεια
ή παραλείψεις ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου, ή στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές
δραστηριότητες του Αναδόχου, των υπεργολάβων, ή / και του προσωπικού του, ή στην ύπαρξη του έργου
καθ’ εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο.
Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύµβασης µέχρι και την εκπνοή του
χρόνου Εγγύησης.
7.7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
7.7.1 Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό Επίβλεψης
του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους τους
εντεταλµένους για την επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια, λατοµεία,
αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική
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έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας,
που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου και οφείλει να διευκολύνει την
επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων κλπ.
7.7.2 Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που
προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάξεις κλπ, ούτε
εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της
∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης.
7.7.3 Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του
άρθρου, η Υπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο
απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασµό του.
Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου.
7.7.4 Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών ενεργειών
από την Υπηρεσία, η µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά
του Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων, µία από τις οποίες είναι η επιβολή
προστίµου(ων)
7.8 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
7.8.1 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αµοιβή, γιατί οι δαπάνες και οι
αµοιβές θα πρέπει να έχουν περιληφθεί ανηγµένα στις τιµές Προσφοράς του Αναδόχου, σύµφωνα µε τους
γενικούς όρους του Τιµολογίου Μελέτης, περιλαµβάνονται, εκτός από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται
στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης τα παρακάτω:
α. Η λήψη των επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον επιβλέποντα και η σύνταξη (από τον
Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων, που θα τα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο.
Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις σύµφωνα µε όσο αναφέρθηκαν
παραπάνω.
β. . Η συνεχής συνδροµή και η παροχή όλων των απαραίτητων διευκολύνσεων/ εξυπηρετήσεων, χωρίς
αποζηµίωση, στην οµάδα που θα ορίσει η υπηρεσία για τη λήψη µετρήσεων. Η συνδροµή αυτή του
Αναδόχου θα είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
γ . Οι δαπάνες των εν γένει µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 10
αυτής της Ε.Σ.Υ.
δ. Οι µετρήσεις που θα κάνει κάτω από τις οδηγίες ειδικευµένου προσωπικού της Υπηρεσίας και θα
χρησιµοποιηθούν στην οριζόντια σήµανση και στην σύνταξη του µητρώου του έργου (όπως
αναφέρεται στο σχετικό άρθρο της ΕΣΥ)
7.8.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους για την
απόθεση προϊόντων ορυγµάτων, περισσευµάτων φυτικών γαιών, υπολειµµάτων κάθε είδους έργων, όπως
οποιουδήποτε περισσεύµατος υλικών, ανεξάρτητα από τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, την διάρκεια
αυτής, ή το µέγεθος της απαιτούµενης έκτασης (σε συσχετισµό µε το δηµοπρατούµενο έργο).
∆ιευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καµιά καθυστέρηση, ή τροποποίηση του προγράµµατος,
ή καταβολή αποζηµίωσης σχετιζόµενα µε τέτοια προβλήµατα, ενώ παράλληλα θεωρείται αυτονόητο ότι οι
κάθε είδους αποθέσεις κλπ. θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να µην δηµιουργούν προβλήµατα στο
περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρµόδιων Αρχών.
7.8.3 Ανάλογα µε την παραπάνω παράγραφο ισχύουν και για τους χώρους προσωρινής απόθεσης υλικών
κάθε είδους (αδρανή, φυτικές γαίες σε αναµονή για την τελική τοποθέτησή τους κ.λ.π.), καθώς και τελικής
απόθεσης υλικών, τους δανειοθαλάµους ή τα λατοµεία του έργου. Τα υλικά που θα προκύψουν από
καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις κλπ., θα αποµακρυνθούν από τον ανάδοχο, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, σε
χώρους που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. Σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ο
ελεύθερος χώρος της κοίτης του ποταµού ως χώρος απόθεσης καθαιρέσεων ή κατεδαφίσεων
7.8.4 Σχετικά µε ζηµιές που θα παρουσιασθούν στο έργο και στις µόνιµες εγκαταστάσεις του Αναδόχου
στον τόπο του έργου έχει ισχύ το άρθρο 157 του Ν.4412/16 για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από το
άρθρο 12 της παρούσας.
7.8.5 Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος
παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες.
7.8.6 Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση της
Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δηµοσίευση σχετικά µε το έργο, ή κάποιο τµήµα του έργου,
όπως και να επιτρέπει την είσοδο στο έργο αναρµόδιων προσώπων που δεν είναι εφοδιασµένα
µε έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας.
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7.8.7 Επίσης στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται και όλα τα προσωρινά έργα που
απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τις τεχνικές προδιαγραφές.
7.8.8 Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές στις
οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές µπορεί να είναι λατοµεία,
δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής τµηµάτων του έργου κλπ.
7.8.9 Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν κατ’ αναλογία και για τις οδούς που θα
χρησιµοποιήσει και ο Ανάδοχος για οδικές µεταφορές, τα τυχόν έργα ενίσχυσης υποδοµής των κλπ.

Άρθρο 8ο. ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 158, 159 και 178 του Ν.4412/2016.
8.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
8.1.1 Όλα τα εργαστήρια που χρησιµοποιούνται στο έργο οφείλουν να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των
Συµβατικών τευχών, και της σχετικής νοµολογίας που διέπει τα εργαστήρια.
8.1.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τον έλεγχο της Υπηρεσίας σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης
των δοκιµών.
8.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΩΝ
Ο εξοπλισµός επιθεώρησης και δοκιµών κάθε εργαστηρίου δηµόσιου ή ιδιωτικού, εντός ή εκτός
εργοταξίου πρέπει να είναι επαρκούς ποιότητας και δυνατότητας, και να συντηρείται επαρκώς ώστε να
βρίσκεται σε διαρκή λειτουργία.
8.3 ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ.
8.3.1 Η υποβολή των αποτελεσµάτων του ελέγχου ποιότητας στη επίβλεψη θα γίνεται άµεσα. Θα
περιλαµβάνει τις απαιτούµενες προδιαγραφές, στατιστικές αναλύσεις και συµπεράσµατα ως προς τη
συµφωνία µε τις προδιαγραφές.
8.3.2 Ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει την Επίβλεψη σε εύθετο χρόνο για κάθε λεπτοµέρεια που αφορά
επιθεώρηση και δοκιµές υλικών ή κατασκευής ή εξοπλισµού και τις σχετικές δειγµατοληψίες.
8.3.3 Ο αριθµός των ελέγχων που θα γίνουν θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον ίσος σε είδος και αριθµό µε
τους προβλεπόµενους στους υπάρχοντες κανονισµούς.
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών, συνιστούν δικαιολογητικά των ενδιάµεσων και τελικών πληρωµών.
Αποδεκτά αποτελέσµατα τέτοιων ελέγχων δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη ποιότητας του
έργου σύµφωνα µε τα Συµβατικά Τεύχη
Άρθρο 9ο. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
9.1 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
9.1.1 Για τις Επιµετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 136, 137, 151 και 152 του Ν.
4412/2016,
όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν ή συµπληρώθηκαν µε τα άρθρα 134 και 186 του Ν.4070/2012.
9.1.2 Για κάθε φάση επιµέτρησης του έργου οδοποιίας (π.χ. χωµατουργικού, στρώσης στράγγισης,
οδοστρωσίας, κλπ) απαιτείται η υποβολή εκ µέρους του αναδόχου των αντιστοίχων επιµετρητικών
στοιχείων, όπως αυτά περιγράφονται στα σχετικά άρθρα της Τ.Σ.Υ.
9.2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Ν. 4412/2016.
9.2.1 Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν θα συντάσσονται µε µέριµνα και ευθύνη του
Αναδόχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/16 και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία
σε χρονικά διαστήµατα όχι µικρότερα από ένα µήνα.
9.2.2. Στο λογαριασµό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το άρθρο 152 του Ν.
4412/16, οι βεβαιώσεις προόδου, τα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά που αφορούν τους ποιοτικούς
ελέγχους, καθώς και τα δικαιολογητικά των κρατήσεων, φορολογικής ενηµερότητας κλπ., που απαιτούνται
κατά τους όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ., του Ν. 4412/16 και σύµφωνα µε την υπόλοιπη κείµενη Νοµοθεσία.
Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίµων κλπ [κατά τους όρους αυτής της Ε.Σ.Υ.
και των λοιπών όρων δηµοπράτησης (ΤΣΥ κλπ)] αυτές θα µειώνουν το πιστοποιούµενο ποσό.
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9.2.3 Ηµιτελείς εργασίες καθώς και µη φωτογραφηµένες εργασίες δεν θα πιστοποιούνται.
9.2.4 Για την κατάσχεση, εκχώρηση, κλπ, του εργολαβικού ανταλλάγµατος ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4
του άρθρου 134 του Ν.4070/12.
9.2.5 Με την έγκριση του τελικού λογαριασµού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από τη σύµβαση
εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από µεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής,
συµβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών.
9.3 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
9.3.1 Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κλπ είναι δεκαοκτώ στα εκατό
(18%) της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται µε βάση τις τιµές του Συµβατικού Τιµολογίου και των
τυχόν Νέων Τιµών Μονάδας.
9.3.2 Κάθε τιµή µονάδας του τιµολογίου προσφοράς περιλαµβάνει όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις στα
υλικά που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους του Τιµολογίου.
Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό
∆ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην
Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει
χορήγηση ή να χορηγήσει οποιαδήποτε βεβαίωση για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από
τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του
έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα
ή άµεσα.
Έτσι, κάθε τυχόν απαλλαγή, που θα δοθεί κατά την εκτέλεση του έργου, από οποιαδήποτε από τις
παραπάνω επιβαρύνσεις θα εκπίπτεται προς όφελος του έργου.
9.3.3 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. Επίσης
δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54 πάνω στα εισαγόµενα από το
εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ., καθώς και από τους φόρους κλπ. που αναφέρονται
αναλυτικότερα στα Ν.∆. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α’) και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποιήσεως των
φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε άλλο
φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 2366/53
(ΦΕΚ 83Α/10.4.53) Ν. 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27.12.71) και Ν.893/79 (ΦΕΚ 86Α/28.4.79).
9.3.4 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει
τον ΚτΕ.
9.4 ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
9.4.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει το έργο όπως θα τροποποιηθεί κατά είδος και
ποσότητες από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη νέων τιµών µονάδας θα γίνει σύµφωνα µε
το άρθρο 156 του Ν.4412/16.
9.4.2 Για τις νέες τιµές θα εφαρµοσθούν τα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια µε την αριθ.
∆17α/01/93/ΦΝ437/1.10.04 (ΦΕΚ 1556 Β΄18.10.04) όπως τροποποιήθηκε µε την ∆17α/04/15/Φ.Ν.
437/8-2-05 Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 205 Β’/17-2-05) και τις µετέπειτα τροποποιήσεις. Επίσης:
(1) Η Ανάλυση Τιµών ∆ειγµατοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. που εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. ΕΚ1/5540/765/οικ/8.7.85 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., που
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 30 ∆ /11-2-86.
(2) Η Ανάλυση Τιµών Εργαστηριακών και επί τόπου Ερευνών Εδαφοµηχανικής και Εργαστηριακών
∆οκιµών Βραχοµηχανικής του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., που εγκρίθηκε µε την ∆ 14α/4769/606/25-7-1988.
9.4.3 Βασικές τιµές ηµεροµισθίων, υλικών και µισθώµατα µηχανηµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 156 του Ν.
4412/16, θα παρθούν από το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαπιστώσεων Τιµών ∆ηµοσίων Έργων που
προβλέπεται απο το άρθρο 5 της απόφασης Ε∆2α/01/35/Φ.2.5/26-4-82 των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβέρνησης και ∆ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ 218-Τεύχος Β).
9.5 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
9.5.1. Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις που καθορίζονται από το
άρθρο 153 του Ν. 4412/16.
9.5.2. Σε κάθε λογαριασµό, για τον προσδιορισµό της αναθεώρησης θα υποβάλλεται Πίνακας κατανοµής
εργασιών.
9.6 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Για την τροποποίηση των ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονται στον προϋπολογισµό του έργου, ή την
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προσθήκη νέων εργασιών, ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 155 και 156 του Ν.4412/16.
Τα ίδια ως ανωτέρω θα εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που κατά την διάρκεια του έργου διαπιστωθούν
µεγάλες αποκλίσεις στις ποσότητες των εργασιών της εγκεκριµένης µελέτης.
Εφόσον τυχόν κριθούν αναγκαίες βελτιώσεις εγκεκριµένων µελετών, αυτές θα εγκρίνονται µε απόφαση της
αρµόδιας υπηρεσίας, µετά από γνώµη του µελετητή και αφού τηρηθούν οι νόµιµες διαδικασίες.
Αρθρο 10ο. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
10.1 ΓΕΝΙΚΑ
10.1.1 Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα εργολαβία τα αναφερόµενα στα
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
10.1.2 Επειδή η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της µελέτης της Υπηρεσίας και
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης και αφορούν κυρίως υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ο Ανάδοχος δεν
είναι υπεύθυνος για τα διατεταγµένα στοιχεία των µόνιµων έργων, διατηρείται όµως η ευθύνη του στις
κατασκευαστικές µεθόδους, χρήσεις υλικών, δηµιουργίας και λειτουργίας εργοταξιακών οδών,
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, διαµορφώσεων των έργων, απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής,
και στοιχεία των µόνιµων έργων για τα οποία υπάρχει επιλογή βάσει των µελετών που θα εκπονηθούν από
αυτόν.
Οι περιορισµοί, οι διαδικασίες και οι τυχόν άδειες που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες
Περιβαλλοντικούς Όρους θα πραγµατοποιηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή.
10.1.3 Οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος για τη λειτουργία του έργου πρέπει να
περιλαµβάνονται στο σχεδιασµό του και όσον αφορά στον Ανάδοχο, ισχύουν οι απαιτήσεις συµµόρφωσής
του προς τις προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών σε συνδυασµό µε όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω
παράγραφο 11.1.2.
10.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
10.2.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση όπως
δένδρα , θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία για
την εκτέλεση των έργων, θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω
αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάµνων, απόθεσης υλικών, λόγω κακού χειρισµού των
µηχανηµάτων ή καταπάτησης φυτεµένων περιοχών από µηχανικά µέσα.
∆εν θα κοπεί κανένα δένδρο ή δενδρύλλιο χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Για να δοθεί η
έγκριση ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τοπογραφικό διάγραµµα στο οποίο θα έχουν σηµειωθεί τα
δένδρα ή δενδρύλλια που θα πρέπει να κοπούν.
Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου θα
πρέπει να κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται αποφυγή ή
ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος.
Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε χώρου της περιοχής ως αποθηκευτικού χώρου για υλικά ή αποθέσεις
ή προσωρινής στάθµευσης αυτοκινήτων και µηχανηµάτων του εργοταξίου, χωρίς προηγούµενη έγκριση της
Υπηρεσίας.
Απαγορεύεται η απόρριψη οιασδήποτε προέλευσης αποβλήτων ή περισσευµάτων προϊόντων εκσκαφής
εντός θαλασσίου χώρου ή σε παρακείµενες κοίτες χειµάρρων της περιοχής.
10.2.2 Ελαχιστοποίηση παρενοχλήσεως των δικτύων Ο.Κ.Ω. Όπου αυτό είναι αναγκαίο, απαιτείται η άµεση
αποκατάσταση της συνέχειάς τους και εξασφάλιση της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι
µόλυνσης - ηλεκτροπληξίας κλπ.).
10.2.3 Για τις αποθέσεις των περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων και άλλων υπολειµµάτων εργασιών
προϊόντα καθαιρέσεων-κατεδαφίσεων ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση απόρριψης αυτών σε χώρους
που έχουν ήδη καθορισθεί ή θα καθορισθούν, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για την απόρριψη
στερεών αποβλήτων, καθώς και σε προς ανάπλαση χώρους, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης του
έργου και τις προτεραιότητες που θα τεθούν γι’ αυτό το σκοπό από την Υπηρεσία .
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υποβάλει προς έγκριση, πριν από την πραγµατοποίηση των εργασιών
αποκοµιδής των προϊόντων εκσκαφής, στην Υπηρεσία και τις αρµόδιες Αρχές, σχέδιο όπου θα αναφέρονται
αναλυτικά οι χώροι απόθεσης, τα έργα αποκατάστασης, οι ποιότητες των υλικών που θα αποτεθούν, τα
δροµολόγια και ο τύπος των φορτηγών που θα χρησιµοποιηθούν καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια,
σχετικά µε την αποµάκρυνση και απόθεση των υλικών εκσκαφής, (η πιθανότητα παράλληλης εναπόθεσης
από άλλα έργα, ο φορέας αποκατάστασης - διαχείρισης κλπ.). Η απόθεση των περισσευµάτων εκσκαφών θα
γίνεται στους προαναφερθέντες χώρους µε τις ισχύουσες διατάξεις και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και
των αρµοδίων Αρχών.
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Επισηµαίνεται ότι ο Ανάδοχος του έργου θα είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των παραπάνω και στην
περίπτωση υπεργολάβων ή µισθωµένων αυτοκινήτων.
Σχετικά µε τα παραπάνω η Υπηρεσία µπορεί να επιβάλει περιορισµούς ή/και τροποποιήσεις στο µικτό
ή/και καθαρό φορτίο των οχηµάτων, στις διαδροµές αυτών και σε κάθε άλλο στοιχείο που αναφέρεται
παραπάνω.
10.2.4 Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων στις κατοικηµένες περιοχές. Αυτό απαιτεί:
α. Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή/και κατασκευή παρακαµπτηρίων εξυπηρέτησης της
κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στο άρθρο 15 αυτής της Ε.Σ.Υ.
β. Αποφυγή ρύπανσης της ατµόσφαιρας µε ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, και λήψη κατάλληλων µέτρων για
την τήρηση των σχετικών ορίων ποιότητας εκποµπής (όπως εγκαταστάσεις) φίλτρων ή/και
κατάλληλες επιστρώσεις µέρους του εργοταξιακού χώρου, κλπ.).
γ. Μέριµνα για καθαρισµό των δρόµων που χρησιµοποιούν τα µεταφορικά µέσα του εργοταξίου. δ.
Αποφυγή σχηµατισµού εστιών µολύνσεων (π.χ. από λιµνάζοντα νερά).
ε. Αποφυγή, ή ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης, σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς Όρους, και την
σχετική νοµοθεσία π.χ. µε χρήση κινητών (εργοταξιακών) ηχοπετασµάτων, όπου η στάθµη του θορύβου
υπερβαίνει τα 65 dB (A) στο όριο του εργοταξιακού χώρου, εάν και εφόσον υπάρχουν παρακείµενοι
αποδέκτες.
στ. Σήµανση/επισήµανση των χώρων εργασίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται
αναφορά στο άρθρο 15 αυτής της Ε.Σ.Υ.
10.3 ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
10.3.1 Όπως έχει αναφερθεί και σε άλλα άρθρα αυτής της Ε.Σ.Υ., οι οποιεσδήποτε αποθέσεις
περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων, ή άλλων προϊόντων, θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να µην
δηµιουργούν οποιοδήποτε πρόβληµα στο περιβάλλον και πάντοτε ύστερα από αρµόδια έγκριση. Τα ίδια,
σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος, ισχύουν και για τους χώρους δανειοθαλάµων.
Σε περίπτωση που η αποκατάσταση των δανειοθαλάµων και αποθεσιοθαλάµων δεν γίνεται από τον
Ανάδοχο όπως προβλέπεται από τα τεύχη δηµοπράτησης, τους νόµους και τις διατάξεις, τότε επιβάλλεται
στον Ανάδοχο ανέκκλητη ποινική ρήτρα ύψους 6.000 ΕΥΡΩ ανά στρέµµα επιφανείας που δεν έχει
αποκατασταθεί. Η παραπάνω ποινική ρήτρα παρακρατείται άµεσα από τον επικείµενο προς πληρωµή
λογαριασµό ή τις εγγυήσεις του Αναδόχου µετά από έγγραφη εντολή της επίβλεψης. Ο Ανάδοχος δεν
απαλλάσσεται των λοιπών ευθυνών του (αστικών, ποινικών κ.λ.π) λόγω της παραπάνω παρακράτησης.
10.3.2 Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον Ανάδοχο και στις εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών
υλικών και ασφαλτοµιγµάτων, σχετικά µε τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.
Επισηµαίνεται ότι ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας (τρόπος εκµετάλλευσης, έκταση και µορφή
αποκάλυψης, εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κλπ.) αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. Επισηµαίνεται
επιπλέον ότι θα πρέπει να πληρούνται και οι οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις προστασίας του
περιβάλλοντος σύµφωνα µε τις εγκρίσεις των αρµόδιων αρχών.
10.3.3 Ανάγκη να προβλεφθεί και να χρησιµοποιείται ειδικός χώρος στάθµευσης όλων των αυτοκινήτων
µηχανηµάτων του έργου, καθώς και των φορτηγών εντός του έργου, διαφοροποιουµένων χωρικά ανάλογα
µε την πρόοδο των εργασιών.
10.3.4 Χρησιµοποίηση ειδικού καλύµµατος των φορτηγών οχηµάτων µεταφοράς αδρανών, σύµφωνα µε τις
υπάρχουσες διατάξεις.
10.3.5 Εξασφάλιση οµαλής ροής των επιφανειακών υδάτων και λήψη καταλλήλων µέτρων τόσο για την
προστασία των κατασκευών σε όλη την διάρκεια του έργου από τυχόν πληµµύρα όσο και για την
αποφυγή πληµµύρων στο κύριο έργο και στους δευτερεύοντες δρόµους από την ροή των οµβρίων
10.3.6 Ανάγκη συνεργασίας του αναδόχου µε τους αρµοδίους φορείς κατά την τροποποίηση των
υφισταµένων έργων υποδοµής, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους .
10.3.7 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει τον εξοπλισµό του σε ετοιµότητα και να αποκαθιστά της µικρής
επιφανείας βλάβες εντός δώδεκα (12) ωρών από την αναγγελία τους και στις µεγαλύτερης επιφανείας
βλάβες (έως 40µ2) να γίνεται σήµανση εντός δωδεκάωρου και οριστική αποκατάσταση εντός πέντε (5)
ηµερών, στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η αποκατάσταση εντός 12 ωρών .
΄ Αρθρο 11ο ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
11.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1.1 Κατά τη 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.
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11.1.2 Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να
συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.
11.1.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων.
11.1.4 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 δενγίνονται
δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου.
11.1.5 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.
11.1.6 Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη 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.
11.1.7 Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις :
- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως
- θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου και της
υπολοίπου ΕΣΥ και
- 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 Ε.Σ.Υ.
11.1.8 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.
11.1.9 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.
Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον Νόµο 489/76 και το
Π.∆. 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων , η οποία παραµένει αλώβητη από τους όρους του
ασφαλιστηρίου συµβολαίου.
11.1.10 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 εταιριών, 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.
11.1.11 Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε ΕΥΡΩ.
11.1.12
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την Τεχνική
Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο Κ.τ.Ε., 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
Κ.τ.Ε όσο και τους ασφαλιστές του.
(2) 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.
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(3) 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
Ε.Σ.Υ. περί “Ασφαλίσεων” και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καµιά
εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ.
∆ιαφορετικά, η Υπηρεσία, χωρίς προειδοποίηση, µπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο µε
ασφαλιστική εταιρία της προτίµησής της στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνες του
Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν
πληρεξούσιος.
11.1.13 Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω :
(1) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά στην
αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς τον
κανόνα δηµοσίας τάξεως του άρθρου 23 παράγρ. 2 του Ν.∆. 400/1970 είναι άκυρο.
(2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν επικυρωθεί από
φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων.
(3) Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και
εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέµπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει
για την θεµελίωση της αντικειµενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου.

11.2 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ
ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
11.2.1 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής
σύµβασης, ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται εντός µηνός 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 τον 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(ές) 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)
σύµβασης(-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.
11.2.2 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 ειδοποίηση του.
Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε,
προσαυξηµένων µε τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 12.2.1. Οι τόκοι
υπερηµερίας θα προσµετρούνται από την ηµεροµηνία καταβολής των ασφαλίστρων.
11.2.3 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 από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.
11.2.4 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύµβαση,
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παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµία κλπ, για οποιοδήποτε λόγο ή
αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση 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.
11.2.5 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.
11.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚτΕ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
11.3.1Ο έλεγχος από τον Κ.τ.Ε. των ασφαλιστικών συµβάσεων των οποίων η ασφαλιστική περίοδος αρχίζει
από την υπογραφή της Σύµβασης ανάθεσης, θα γίνει πριν από την υπογραφή της σύµβασης.
11.3.2 Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συµβάσεις των παρακάτω παραγράφων 12.5.1,
12.5.2 και 12.5.3 .
11.3.3 Ο έλεγχος από τον Κ.τ.Ε θα αφορά :
-την συµβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συµβάσεων προς τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και
τους υπόλοιπους όρους της Ε.Σ.Υ.
11.3.4 Σε περίπτωση αδυναµίας του Αναδόχου να προσκοµίσει ασφαλιστική σύµβαση που να καλύπτει όλες
τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου της ΕΣΥ πριν την υπογραφή της σύµβασης του έργου, θα πρέπει να
προσκοµίσει πριν την υπογραφή της σύµβασης απαραιτήτως “Βεβαίωση Ασφάλισης” (Cover Note), όπου
να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης που θα περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο
συµβόλαιο.
Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.
11.3.5 Η µη ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων από τον Ανάδοχο, έτσι ώστε η ασφαλιστική σύµβαση
να είναι σύµφωνη µε τους όρους του παρόντος άρθρου και να γίνει δεκτή από τον ΚτΕ, συνεπάγεται αφ’
ενός ανέκκλητη ποινική ρήτρα 3.000 ΕΥΡΩ, αφ’ ετέρου τη διαδικασία σύναψης από τον ΚτΕ στο όνοµα,
για λογαριασµό και µε δαπάνες του Αναδόχου ασφαλιστηρίου(ων) συµβολαίου(ων) που να καλύπτει(ουν)
τις συµβατικές απαιτήσεις, πληρωµή ασφαλίστρων, κ.λ.π., όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην παραπάνω
παραγρ. 12.2.1.
11.4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
11.4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία όλο το
προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την (εκάστοτε) ισχύουσα
Νοµοθεσία (∆ιατάξεις περί ΙΚΑ κλπ)
11.4.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι
ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν
υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας (περί ΙΚΑ κλπ).
Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του αναδόχου.
Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό.
11.4.3 Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.12.4.1 και 12.4.2, ο δε Ανάδοχος
υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των ελέγχων.
11.4.4 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύµβασης εκτέλεσης του
έργου.
11.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ”
11.5.1 Ασφάλιση έναντι υλικών ζηµιών
α Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως “κατά παντός κινδύνου” και σύµφωνα µε τους όρους των
Τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου, την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, τη συνολική αξία του υπό
κατασκευήν 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.
β 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,
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τροµοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κακοτεχνίες, λανθασµένη µελέτη ή /και κατασκευή,
ελαττωµατικά υλικά (manufacturer’s risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο λάθος 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 τη παραλαβή τους µέχρι την
ενσωµάτωσή τους στο Έργο.
γ 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
δ Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µη περιλαµβάνει ζηµιές (οι οποίες εξαιρούνται διεθνώς)
προκαλούµενες από τις ακόλουθες - και µόνο αυτές - αιτίες.
. Ανταρτική δράση, πόλεµο, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα, εµφύλιο πόλεµο, στασίαση ή κατάλυση
της συνταγµατικής τάξης της χώρας.
. Ιονισµό, ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιµο ή κατάλοιπα από καύση πυρηνικού
καυσίµου.
. Ωστικά κύµατα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάµενα αντικείµενα κινούµενα µε ταχύτητα ίση
προς την ταχύτητα του ήχου, ή µε υποηχητική ταχύτητα.
Πρόστιµα ή / και ποινικές ήτρες.
ε 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 ( συντελεστής αναθεώρησης Ο∆Ο - 2151 ).
στ. Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώµατος
της υπασφάλισης.
ζ. 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 σχετική
περιγραφή τους από τον Ανάδοχο.
11.5.2 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων α . 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 β . ∆ιάρκεια της Ασφάλισης
Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την Οριστική
Παραλαβή του Έργου γ . 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 είναι τα ακόλουθα:
Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα Τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθµό των τυχόν
ζηµιωθέντων Τρίτων 300.000,00 ΕΥΡΩ/περιστατικό
Για σωµατική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά άτοµο 500.000 ΕΥΡΩ /περιστατικό
 Για σωµατική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων µετά από οµαδικό ατύχηµα,
ανεξάρτητα από τον αριθµό των παθόντων 900.000 ΕΥΡΩ /περιστατικό
Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης
έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου θα είναι κατ’ ελάχιστον 1.200.000
ΕΥΡΩ
(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) Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για την περίπτωση ατυχηµάτων
στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο έργο. Τα όρια αποζηµίωσης δεν θα
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πρέπει να είναι µικρότερα από 100.000 ΕΥΡΩ / άτοµο, 300.000 ΕΥΡΩ / οµαδικό ατύχηµα και 600.000
ΕΥΡΩ για όλη την περίοδο ασφάλισης.
11.5.3Ασφάλιση Κύριου Μηχανικού Εξοπλισµού “Κατά Παντός Κινδύνου”
α . 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.
β . 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.
γ . 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.
δ . 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. 12.5.1.4.
ε . 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. Η ευθύνη των ασφαλιστών
εκτείνεται σε όλη την χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου µέχρι την αποµάκρυνσή τους
από αυτό .
11.6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
11.6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα µε την ισχύουσα
Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των Ερευνών,
Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
11.6.2 Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος,
ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί.
11.6.3 Η σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί εγγράφως,
χωρίς τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθµιση.
11.7 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρ. 12.5 θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι
ειδικοί όροι :
11.7.1 “Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως
προσωπικό που απασχολείται µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια του
συγκεκριµένου Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ), οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι
Μελετητές.
11.7.2 Ο ΚτΕ., οι εκπροσωπούσες 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” (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόµενων φορέων.
11.7.3 Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά:
- του Αναδόχου
- και /ή των Μελετητών και Συµβούλων του
- και / ή του ΚτΕ
- και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών και / ή των Συµβούλων τους
- Και /ή µέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω
µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς 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.
11.7.4 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 έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας.
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Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς
άλλες διατυπώσεις ( ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του
αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία
και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση
στην Υπηρεσία, µετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του
Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που
απορρέουν από την Σύµβαση.
11.7.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, των
Συµβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµία
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των παραπάνω προσώπων.
11.7.6 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 την Υπηρεσία Επίβλεψης.
11.7.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 12.5 θα καλύπτεται και η ευθύνη
Της Υπηρεσίας και/ ή των Συµβούλων της και / ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο
922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος)
΄Αρθρο 12ο. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
12.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Σχετικά µε την εκλογή του προσωπικού ο Ανάδοχος, εκτός των υποχρεώσεων που καθορίζουν οι
διατάξεις των άρθρων 72 και 138 του Ν.4412/16, είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί, σύµφωνα µε το
άρθρο 139 του Ν.4412/16 και προς τα παρακάτω :
12.1.1 Ο Aνάδοχος εκτός από τον διορισµό του Προϊσταµένου του Εργοταξιακού γραφείου και
του αντικαταστάτου του, (για τους οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο αυτό αυτής της Ε.Σ.Υ.) υποχρεούται να
στελεχώσει µονίµως τα γραφεία του στο εργοτάξιο µε επιτελείο από ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό
αναγκαίο για την διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου. Στο παραπάνω προσωπικό θα
περιλαµβάνονται απαραίτητα για το εργοτάξιο κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω :
α. Έναν τουλάχιστον τεχνολόγο ή Υποµηχανικό Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό µε πλήρη και
αποκλειστική απασχόληση στο έργο, καθ όλη την διάρκεια των κατασκευών µέχρι και την προσωρινή
παραλαβή του έργου που θα είναι βοηθοί του παρακάτω µηχανικού της παραγράφου 12.2.1.
β. Έναν τουλάχιστον Εργοδηγό δοµικών έργων αντίστοιχης εµπειρίας ανά τµήµα έργου η παρουσία του
οποίου είναι υποχρεωτική επί τόπου του έργου καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του.
12.1.2 Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό σύµφωνα µε την
Ισχύουσα Νοµοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί µε σχετική άδεια
παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα µε µέριµνα του Αναδόχου και σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική
και λοιπή Νοµοθεσία.
12.1.3 Ο ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσµατικό αρχείο στοιχείων και βιβλιοθήκη,
στην οποία θα καταχωρούνται σχέδια, βιβλία, δηµοσιεύσεις και εγχειρίδια, και θα ελέγχεται η διανοµή
τους.
12.1.4 Σχετικά µε το προσωπικό του Αναδόχου ισχύουν και τα ακόλουθα :
α. Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει για τους µηχανικούς των παραπάνω παραγράφων έγκαιρα σχετικές
προτάσεις προς έγκριση από την Επίβλεψη, η οποία ενδέχεται, κατά την απόλυτη κρίση της, να µη δώσει
την έγκρισή της για τους προτεινόµενους, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτοί δεν έχουν τα
κατάλληλα προσόντα και την πείρα ή δεν είναι κατάλληλοι για τις αντίστοιχες θέσεις.
Το προσωπικό των παραγράφων 13.1.1 έως και 13.1.6 οφείλει να οµιλεί, να διαβάζει και να γράφει άριστα
την ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχουν µόνιµα τεχνικοί διερµηνείς για τον
καθένα.
β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει επίσης κατάσταση των προσώπων που θα είναι εξουσιοδοτηµένα
να αναπληρώνουν τους παραπάνω αναφεροµένους κατά την απουσία τους.
γ. Επί τόπου σε κάθε διακεκριµένη θέση εργασία, όπου η κατασκευή του έργου απαιτεί παρακολούθηση,
θα υπάρχει ένας τουλάχιστον εργοδηγός .
12.1.5 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του άρθρου
τούτου, η Υπηρεσία µπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυµβατική συµπεριφορά να του επιβάλει
και πρόστιµο µέχρι του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε, κατά τα ανωτέρω, να
υπάρχει, ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι µόνιµο ή περιστασιακό προσωπικό του
αναδόχου.
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12.1.6 Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφοµένου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από την
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηµατικής µη συµµόρφωσης, πλην των ανωτέρω κυρώσεων,
θα ενηµερώνεται η Προϊσταµένη Αρχή για περαιτέρω σχετικές ενέργειες.
12.1.7 Το προσωπικό αυτό θα είναι ενταγµένο στο οργανόγραµµα που είναι υποχρεωµένος να υποβάλει ο
ανάδοχος.
12.1.8 Όλα τα συνεργεία που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά εµπειρίας, τα οποία θα
αποδεικνύουν την ικανότητα του συνεργείου για την εργασία αυτή. Σε ειδικές περιπτώσεις θα ζητείται από
τον προµηθευτή του υλικού, παρουσία του και κατόπιν βεβαίωση ότι η τοποθέτηση του υλικού στο έργο
έγινε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του υλικού του.
12.2 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
12.2.1 Κατά την υπογραφή της Σύµβασης κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία
τον Αντίκλητό του, την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το εντεταλµένο προσωπικό που
θα βρίσκεται σε αυτά.
Θα δηλώσει επίσης τον Προϊστάµενο του εργοταξιακού γραφείου, ο οποίος :
(α) θα είναι έµπειρος διπλωµατούχος πολιτικός µηχανικός ή πτυχιούχος υποµηχανικός, 3ετούς τουλάχιστον
πείρας, µε κατασκευαστική πείρα ανάλογων έργων οδοποιίας που θα διορίζεται από τον Ανάδοχο ύστερα
από έγκριση της Υπηρεσίας. Θα πρέπει να έχει εµπειρία χρονικού προγραµµατισµού και διαχείρισης
εργοταξικών έργων.
(β) θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπ’ όψη έργο και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι
αιτιολογηµένη και θα οφείλεται µόνο σε εκτός εργοταξίου απασχόλησή του µε θέµατα που θα αφορούν
αυστηρά στο υπόψη έργο. Όταν απουσιάζει ως ανωτέρω, θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του,
που θα είναι µηχανικός από το υπόλοιπο προσωπικό. Για τον αντικαταστάτη θα πρέπει επίσης να υπάρχει η
σύµφωνη γνώµη τηςΥπηρεσίας.
(γ) θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε
όλα τα θέµατα του εργοταξίου, περιλαµβανοµένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή
παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, που η
υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κλπ).
(δ) θα είναι αρµόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για την λήψη και
εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων στο έργο, καθώς και
κάθε τρίτου.
12.2.2 Ο Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση,
µε την οποία να αποδέχεται το διορισµό του και τις ευθύνες του. Οµοίως και ο αναπληρωτής του.
12.2.3 Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόµενου Μηχανικού, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην
Υπηρεσία, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσης, όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά
λεπτοµερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα του. Η Υπηρεσία µπορεί κατά την
απόλυτη κρίση της να µην δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόµενο Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την
οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την
παραπάνω θέση. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να οµιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα
την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει µόνιµα τεχνικός διερµηνέας.
12.2.4 Η Υπηρεσία δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον
ορισµό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο ανάδοχος υποχρεούται να το αποµακρύνει και
να το αντικαταστήσει µε άλλο, του οποίου ο διορισµός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της
Υπηρεσίας.
12.2.5 Επίσης η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο προσωπικό,
όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο.
12.2.6 Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καµιά περίπτωση δεν
απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραµένει πάντοτε
αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.
12.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ*
12.3.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα
του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων
ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: Π∆ 305/96 (αρ. 7-9),
Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42).
12.3.2 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:
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α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να
λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/16 (αρθ. 138 παρ.7).
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01,
∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις
ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και
της κατασκευής του έργου: Ν.4412/16 (αρ. 138).
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).
12.3.3 Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 12.3.2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα
ακόλουθα :
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
20εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3
παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του
Π∆305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής
µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ
∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.8 και
αρ.181).
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
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.8
και αρ.181).
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 αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα
άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά
ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
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
οποίεςενσωµατώθηκαν στο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.8 και αρ.181).
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.
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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
τηναρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011
(ΦΕΚ249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.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.4412/16
αρ. (170 και 172).
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.
2. Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και
υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµενους
σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω
εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της
επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να
συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό
της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση
αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας,
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
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.43παρ. 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 εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την
αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας
(Ν3850/10 αρ.20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην
ΕπιτροπήΥγείας 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
αστυνοµικέςαρχές 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 ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).
3. Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταναπαιτείται
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.
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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.
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.
12.3.4 Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο
εργοτάξιο.
1.Προετοιµασία εργοταξίου-Μέτρα Ατοµικής Προστασίας(ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω
µέτρα ασφάλειας και υγείας :
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη
προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. 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.102108), 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).
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
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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 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.
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 ), Ν
1430/84 (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, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ.
8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1).
Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.
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 ).
12.3.5 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 :
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.
2. Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή
κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96
(αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10).
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 ).
4. Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες
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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. 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).
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).
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).

12.3.6 Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
A. ΝΟΜΟ Ι
ΦΕΚ 337/Α/76
Ν. 495/76
ΦΕΚ 126/Α/83
Ν. 1396/83
ΦΕΚ 49/Α/84
Ν. 1430/84
ΦΕΚ 147/Α/93
Ν. 2168/ 93
ΦΕΚ 57/Α/99
Ν. 2696/99
ΦΕΚ 50/Α/07
Ν. 3542/07
ΦΕΚ 116/Α/08
Ν. 3669/08
ΦΕΚ 84/Α/10
Ν. 3850/10
ΦΕΚ 249/Α/12
Ν. 4030/12
ΦΕΚ 128/Α/77
Β. ΠΡΟΕ∆Ρ ΙΚ Α ∆ ΙΑΤ ΑΓΜΑΤ Α
ΦΕΚ 20/Α/78
Π. ∆. 413/77
ΦΕΚ 47/Α/78
Π. ∆. 95/78
ΦΕΚ 193/Α/80
Π. ∆. 216/78
ΦΕΚ 260/A/81
Π. ∆. 778/80
ΦΕΚ 106/Α/89
Π. ∆. 1073/81
ΦΕΚ 31/Α/90
Π. ∆. 225/89
ΦΕΚ 31/Α/90
Π. ∆. 31/90
ΦΕΚ 38/Α/91
Π. ∆. 70/90
ΦΕΚ 180/Α/91
Π. ∆. 85/91
ΦΕΚ 220/Α/94
Π. ∆. 499/91
ΦΕΚ 220/Α/94
Π. ∆. 395/94
ΦΕΚ 221/Α/94
Π. ∆. 396/94
ΦΕΚ 67/Α/95
Π. ∆. 397/94
ΦΕΚ 268/Α/95
Π. ∆. 105/95
ΦΕΚ 212/Α/96
Π. ∆. 455/95
ΦΕΚ 94/Α/99
Π. ∆. 305/96
ΦΕΚ 241/Α/00
Π. ∆. 89/99
ΦΕΚ 121/Α/04
Π. ∆. 304/00
ΦΕΚ 227/Α/05
Π. ∆. 155/04
ΦΕΚ 159/Α/06
Π. ∆. 176/05
ΦΕΚ 268/Α/06
Π. ∆. 149/06
ΦΕΚ 212/Α/06
Π. ∆. 2/06
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Π. ∆. 212/06
Π. ∆. 82/10
Π. ∆. 57/10

ΦΕΚ 145/Α/10
ΦΕΚ 97/Α/10

ΥΠΟΥΡΓ ΙΚ ΕΣ ΑΠΟΦΑΣ Ε ΙΣ
ΥΑ 130646/84
ΚΥΑ 3329/89
ΚΥΑ 8243/1113/91
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93
ΚΥΑ αρ. 8881/94
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93
ΥΑ 3009/2/21-γ/94
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94
ΥΑ 3131.1/20/95/95
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03
ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03
ΚΥΑ αρ.6952/11
ΥΑ 3046/304/89
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02
ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11
ΥΑ 21017/84/09
Πυροσβεστική διάταξη 7, Απόφ.
7568.Φ.700.1/96

ΦΕΚ 154/Β/84
ΦΕΚ 132/Β/89
ΦΕΚ 138/Β/91
ΦΕΚ 187/Β/93
ΦΕΚ 765/Β/93
ΦΕΚ 450/Β/94
ΦΕΚ 451/Β/93
ΦΕΚ 301/Β/94
ΦΕΚ 73/Β/94
ΦΕΚ 978/Β/95
ΦΕΚ 677/Β/95
ΦΕΚ 1035/Β/96
ΦΕΚ 113/Β/97
ΦΕΚ 987/Β/99
ΦΕΚ 1186/Β/03
ΦΕΚ 708/Β/03
ΦΕΚ 420/Β/11
ΦΕΚ 59/∆/89
ΦΕΚ 1035/Β/00
ΦΕΚ 1176/Β/00
ΦΕΚ 686/Β/01
ΦΕΚ 266/Β/01
ΦΕΚ 16/Β/03
ΦΕΚ 905/Β/11
ΦΕΚ 1287/Β/09
ΦΕΚ 155/Β/96

ΕΓΚ ΥΚΛ ΙΟ Ι

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠΠ/208/12-9-03
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-08
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε

Αρθρο 13o. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
13.1 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
13.1.1 Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης απαιτηθούν επείγοντα µέτρα για την πρόληψη
ατυχήµατος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συµβάν, ο Ανάδοχος είναι
υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η
Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών.
Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυµος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία µέτρα, η Επίβλεψη έχει το δικαίωµα να
εκτελέσει τις σχετικές εργασίες µε δικά της συνεργεία σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου.
13.2 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ
13.2.1 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε µέριµνα και δαπάνη του να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και
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αναγκαία µέτρα, και σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες,
προκειµένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σηµαντικές οχλήσεις σ’ αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης (βλέπε και
άρθρο 12 αυτής της Ε.Σ.Υ.) τον κύριο του Έργου έναντι οποιασδήποτε οικονοµικής απαίτησης των
ιδιοκτητών των παρακειµένων ιδιοκτησιών ή ενοίκων τους.
13.2.2 Η πιο πάνω υποχρέωση του αναδόχου εκτείνεται σ’ όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες,
όπως λ.χ. άκρα έργου, εργοτάξιο, λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης, δρόµοι που χρησιµοποιούνται
κλπ.
13.3 ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ.
Στην περίπτωση που θα χρησιµοποιηθούν, εκρηκτικά ή κρουστικά ή άλλα µέσα για την εκσκαφή ή
διάτρηση ή καθαίρεση ή έµπηξη πασσάλων, πασσαλοσανίδων, κλπ. κάθε πραγµατική ή αποθετική ζηµία
που θα προκύψει στις γειτονικές κατασκευές, σε αντικείµενα ή πρόσωπα, βαρύνει τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεννοείται µε τις αρµόδιες µετεωρολογικές υπηρεσίες, ώστε κατά το
δυνατόν να λαµβάνει έγκαιρα τα αναγκαία µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων και την πρόληψη ή τον
περιορισµό των ζηµιών.
13. 4 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Στο άρθρο 45 του Π∆ 609/85 και στο άρθρο 157 του Ν.4412/16 καθορίζονται τα σχετικά για τη
διαπίστωση των βλαβών και για την αναγνώριση και έγκριση τυχόν αποζηµιώσεων για τις βλάβες αυτές.
13.5 ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. ΚΛΠ.
13.5.1 Ο ανάδοχος οφείλει καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε
να
εξασφαλίζεται η εφαρµογή των οδηγιών των ΟΚΩ σε σχέση µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την προστασία
των δικτύων τους, όταν αυτά υφίστανται επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων .
13.5.2 Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να συναντήσει δυσχέρειες στην
εκτέλεση των έργων από την παρουσία δικτύων Ο.Κ.Ω. και από την ανάγκη εξασφάλισης της κυκλοφορίας
κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Οι παραπάνω δυσχέρειες είναι δυνατό να υποχρεώσουν τον Ανάδοχο σε
πολλές περιπτώσεις να καταφύγει στην εφαρµογή αντιοικονοµικών ή / και χρονοβόρων κατασκευαστικών
µεθόδων, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες κατασκευής των έργων µε συνθήκες
απόλυτης ασφάλειας για τις υπάρχουσες κατασκευές (διατηρούµενα οδοστρώµατα, οχετοί κ.λ.π.), τις τυχόν
υπάρχουσες παραλλασσόµενες και νέες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. κ.λ.π.
13.5.3 Εργασίες εκσκαφών κλπ. σε θέσεις όπου διατηρούνται τµήµατα οδοστρωµάτων, ή τµήµατα οχετών,
ή όπου υφίστανται αγωγοί Ο.Κ.Ω κλπ. γενικά πρέπει να εκτελούνται µε µεγάλη προσοχή για την αποφυγή
ζηµιών ή ατυχηµάτων, για τα οποία ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.
13.5.4 Οποιαδήποτε ζηµιά, η οποία οφείλεται σε αµέλεια του Αναδόχου ή στον τρόπο µε τον οποίο εκτελεί
αυτός το έργο, ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον
Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της ζηµιάς.
13.5.5 Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν κρουστικά µέσα, ή άλλα µέσα εκσκαφής (π.χ. εκρηκτικά σε
βραχώδεις εµφανίσεις) αν επιτρέπονται και χορηγηθούν οι σχετικές άδειες από τις αρµόδιες Αρχές, ή
εργασίες πασσάλων κλπ. κάθε ζηµιά που τυχόν προκύψει πραγµατική ή αποθετική των γύρω κατασκευών
κλπ. θα βαρύνει, ως αποκλειστικά υπεύθυνα, τον Ανάδοχο.
13.5.6 ∆εν θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αξίωση του Αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες
και οι τιµές του Τιµολογίου είναι ενιαίες και αµετάβλητες ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας, ή
άλλο αίτιο, την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα, ή το συµφέρον χρήσης µηχανικών µέσων
(ελαφρών, µεσαίων, βαρέων), ή εκτέλεσης µε τα χέρια.
13.5.7 Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι εντός του εύρους κατάληψης της οδού βρίσκονται στύλοι
της ∆ΕΗ και του ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κλπ. Έτσι θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες
κατασκευής των οδικών έργων που θα εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεσθούν από τις αρµόδιες εταιρίες ή
Οργανισµούς, Υπηρεσίες, ή / και τον ίδιο και εργασίες για την µετατόπιση στύλων, ή αποµάκρυνση
υπαρχουσών γραµµών κλπ.
13.5.8 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για την επίσπευση της
αποµάκρυνσης των πιο πάνω εµποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών,
χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσής του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες
που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του, από την εκτέλεση των παράλληλων εργασιών αποµάκρυνσης
στύλων, µετατόπισης γραµµών κλπ. Αντίθετα αυτός οφείλει, κατά την εκτέλεση των έργων, να λάβει όλα τα
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µέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιριών. Σε περίπτωση που τυχόν
συµβούν βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον Ανάδοχο.
Σηµειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειασθούν µε τους
διάφορους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας, ανήκουν όλες στον Ανάδοχο.
13.5.9 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και άλλων εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. σε
περιοχές επηρεαζόµενες από τα έργα, ο Ανάδοχος οφείλει, µε δικές του δαπάνες και φροντίδες να
εφοδιασθεί µε τα απαραίτητα διαγράµµατα και λοιπά στοιχεία των θέσεων των Αγωγών Κοινής
Ωφέλειας και αφού έλθει σε επαφή µε τις αρµόδιες Αρχές των Ο.Κ.Ω. να µεριµνήσει για την έγκαιρη
ειδοποίηση αυτών, προκειµένου να ενεργήσει, παρουσία εκπροσώπων τους, διερευνητικές τοµές για την
επισήµανση των αγωγών Ο.Κ.Ω. και την εν συνεχεία αποκάλυψη αυτών, εφόσον ήθελε απαιτηθεί η
διευθέτησή τους.
Αυτή η ευθύνη ανήκει ολοκληρωτικά στον Ανάδοχο ο οποίος θα πρέπει µέσα στο πλαίσιο των
υποχρεώσεών του να έλθει σε επαφή µε τους Ο.Κ.Ω. και να επισηµάνουν τα τυχόν προβλήµατα που θα
προέλθουν από τις εγκαταστάσεις των Ο.Κ.Ω. στην εκτέλεση των έργων (και αντίστροφα) και να
συνυπολογίσουν την σχετική επιρροή αυτών των δικτύων και εγκαταστάσεων για χρονοδιαγράµµατα που
θα συντάξει, στη ροή της εργασίας, στη απόδοση των µεθόδων εργασίας του και µηχανικού εξοπλισµού
κλπ.
13.5.10 Στον καθορισµό της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του άρθρου 4 αυτής της Ε.Σ.Υ. έχουν παρθεί
υπόψη οι κάθε είδους καθυστερήσεις που µπορεί να προκύψουν από την τροποποίηση δικτύων Ο.Κ.Ω.
είτε αυτές θα γίνουν από τα ειδικευµένα συνεργεία των Ο.Κ.Ω. είτε από τα συνεργεία του Αναδόχου, είτε
και από τα δύο µαζί.
13.5.11 Επιπλέον, σχετικά µε τις εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. που θα συναντηθούν, καθορίζονται τα ακόλουθα :
α. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει έγγραφα και έγκαιρα στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, τις συναντόµενες
δυσχέρειες στην προώθηση των εργασιών και την κατασκευή του έργου, από τις παραπάνω
εγκαταστάσεις κλπ, συνοδεύοντας τις αναφορές του µε υποδείξεις λύσης για τα δηµιουργούµενα τεχνικά
προβλήµατα.
β. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για την
αντιµετώπιση προβληµάτων, που δηµιουργούνται από τις παραπάνω εγκαταστάσεις κλπ. τροποποιώντας
στην ανάγκη το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου και τη διαδοχή εργασιών, ή ακόµη και εκτελώντας
πρόσθετες αναγκαίες εργασίες µετά από ειδική εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς
να προκύπτει από τους λόγους αυτούς κανένα δικαίωµα για τον Ανάδοχο, για παράταση προθεσµίας του
ολικού χρόνου αποπεράτωσης του έργου.
γ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να γίνει δυνατή η απόληψη του
υλικού εταιριών ή Ο.Κ.Ω. στην καλύτερη τεχνικά εφικτή κατάσταση, υπέχοντας ευθύνη σύµφωνα µε όσα
προεκτέθηκαν.
13.5.12 Τα υλικά που θα προκύψουν από καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις κλπ., θα αποµακρυνθούν από τον
ανάδοχο, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, σε χώρους που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.
Αν ο ανάδοχος διαταχθεί από τη Υπηρεσία, να αποξηλώσει τις εγκαταστάσεις ΟΚΩ (ΕΥ∆ΑΠ - ∆ΕΗ ΟΤΕ κλπ), τα υλικά που θα προκύψουν θα τα παραδώσει στους Οργανισµούς αυτούς, εκτός αν λάβει άλλες
οδηγίες από τη Υπηρεσία και θα πληρωθεί µε τις τιµές µονάδας του συµβατικού τιµολογίου. Σε καµία
περίπτωση δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ο ελεύθερος χώρος της κοίτης του ποταµού ως χώρος
απόθεσης καθαιρέσεων ή κατεδαφίσεων.
Άρθρο 14o. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
14.1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
14.1.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει, µε δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα
ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων,
είναι δε µόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για
κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόµενο σ’ αυτόν εργατοτεχνικό
προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που απασχολούνται στο έργο του.
14.1.2 Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, εφόσον διαταχθεί να κατασκευάσει, ή να ανακαινίσει προσωρινές
παρακαµπτήριες του κατασκευαζόµενου έργου, σύµφωνα µε εντολές της Yπηρεσίας που διευθύνει το έργο
για την οµαλή και ακώλυτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την περίοδο εκτέλεσης των έργων.
14.1.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση
των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να εξασφαλίζεται, δηλαδή να µη παρεµποδίζεται άµεσα ή έµµεσα η
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κυκλοφορία γενικά οχηµάτων, σιδηροδροµικών συρµών , δικύκλων και (τυχόν) πεζών από τη διακίνηση
των µηχανικών του µέσων, την εκτέλεση των έργων, την απόθεση υλικών, τη δηµιουργία βοηθητικών
εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη µεταφορά υλικών κλπ.
14.1.4 Στην οικονοµική προσφορά του αναδόχου περιλαµβάνονται ανηγµένα οι οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις
του κόστους για κατασκευές ή ειδικές µεθόδους κατασκευής κλπ, οι οποίες θα πρέπει να εφαρµοστούν προς
αποφυγή διακοπής της κυκλοφορίας ή επιµήκυνσης του χρόνου επιβολής περιορισµών της κυκλοφορίας
στις οδούς.
14.1.5 Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι και οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών που
απαιτούνται για προσπέλαση προς τις πηγές υλικών, καθώς επίσης και οι δαπάνες κατασκευής και
συντήρησης των προσπελάσεων και των παρακαµπτηρίων οδών που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των έργων για να εξυπηρετείται ανεµπόδιστα και µε ασφάλεια η κυκλοφορία που διενεργείται
για την κατασκευή της οδού.
14.1.6 Επισηµαίνεται ότι οι οποιεσδήποτε εργασίες σε υπάρχουσες οδούς θα γίνουν πάντοτε µε κριτήριο
εξασφάλισης κυκλοφορίας 2 λωρίδων (µία ανά κατεύθυνση).
14.1.7 Για όλες τις περιπτώσεις παρακαµπτηρίων οδών η επιφάνεια κυκλοφορίας τους πρέπει να
εξασφαλίζει καλή βατότητα οχηµάτων, ακόµη και µε βροχερό καιρό. Η επιφάνεια κυκλοφορίας θα πρέπει
να είναι όµοια µε την επιφάνεια κυκλοφορίας της διακοπτόµενης οδού.
Οι παρακαµπτήριες πρέπει να εφοδιάζονται µε πλήρη σήµανση µε πληροφοριακές και άλλες πινακίδες. Οι
πληροφοριακές πινακίδες πρέπει να καλύπτουν όλες τις κύριες εναλλακτικές διαδροµές που υποκαθιστούν
την διακοπτόµενη οδό.
14.1.8 Όλα τα έργα ή µέτρα εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα πρέπει να εκτελούνται ύστερα από σύνταξη
σχετικής Μελέτης Εξασφάλισης Κυκλοφορίας, που θα καλύπτει τόσο την κυκλοφοριακή λειτουργία της
ευρύτερης περιοχής για τη συγκεκριµένη φάση εκτέλεσης των εργασιών, όσο και τις αναγκαίες τεχνικές
µελέτες των παρακαµπτηρίων έργων που θα απαιτηθούν. Στη Μελέτη αυτή θα πρέπει να προσδιορίζονται οι
κύριες παρακαµπτήριες οδοί δηµόσιας κυκλοφορίας και οι κύριες οδοί πρόσβασης προς τους χώρους
εκτέλεσης των έργων και τους χώρους των εργοταξιακών εγκαταστάσεων (εργοτάξια) για την κυκλοφορία
των οχηµάτων των έργων. Πρέπει ακόµη να περιλαµβάνονται οι απαραίτητες σηµάνσεις.
Οι επιδιώξεις των µέτρων ρύθµισης της κυκλοφορίας των οχηµάτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής
είναι:
(α) Να εκτρέπεται η διαµπερής κυκλοφορία (εκτός της συγκοινωνιακής) µακριά από την διαδροµή των
εκτελουµένων έργων προς τις πρωτεύουσες παρακαµπτήριες διαδροµές.
(β) Να επιτραπεί, όσο είναι δυνατόν, στα δηµόσια συγκοινωνιακά µέσα να ακολουθούν τις υπάρχουσες
διαδροµές τους.
(γ) Να επιτραπεί στην τοπική κυκλοφορία να έχει κατ’ ευθείαν πρόσβαση σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται
σε άµεση γειτνίαση µε τους χώρους εκτέλεσης των έργων και τα εργοτάξια.
(δ) Να περιοριστεί η κυκλοφορία των οχηµάτων των έργων από και προς τους χώρους εκτέλεσης των έργων
και τα εργοτάξια σε προκαθορισµένες διαδροµές.
Στη Μελέτη Εξασφάλισης Κυκλοφορίας πρέπει να περιέχονται προτάσεις σχετικές µε τις ηµεροµηνίες
µεταξύ των οποίων ο Ανάδοχος επιθυµεί να γίνει εκτροπή της διαµπερούς κυκλοφορίας στις
πρωτεύουσες παρακαµπτήριες διαδροµές.
14.1.9 Οι πινακίδες κυκλοφορίας και τα άλλα τροχαία σήµατα που απαιτούνται για την καθοδήγηση της
διαµπερούς κυκλοφορίας προς τις πρωτεύουσες παρακαµπτήριες διαδροµές θα τοποθετούνται σε
κατάλληλες θέσεις εγκρινόµενες από την Υπηρεσία, θα διατηρούνται όσο είναι αναγκαίο και θα
αποµακρύνονται όταν δεν απαιτούνται πλέον, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου. Η στήριξη των
σηµάτων πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να παραµένουν σταθερά στη θέση τους, ανεπηρέαστα από τον
άνεµο και τις δονήσεις που οφείλονται στην κυκλοφορία.
Όταν απαιτείται, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτει κάθε υπάρχουσα πινακίδα κυκλοφορίας ή άλλα
τροχαία σήµατα όταν πια δεν ισχύουν για την εκτροπή της διαµπερούς κυκλοφορίας, ή να τα αποµακρύνει
και να τα αποκαθιστά στην προηγούµενη θέση και κατάστασή τους, ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου, τον
υπάρχοντα προγραµµατισµό και τη σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.
14.2 ΣΗΜΑΝΣΗ
14.2.1 Με την έναρξη των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται
µε δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή του, να προβαίνει στην πλήρη σήµανση του
εργοταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήµανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας όπως ισχύει σήµερα, και την απόφαση µε αριθµ ∆ΙΠΑ∆/οικ/50211-7-2003 (ΦΕΚ
946Τβ/9-7-2003) του ΥΠΕΧΩ∆Ε «’Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελουµένων Οδικών
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Έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια»
Η σήµανση θα γίνεται, όπως ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις, µε κατάλληλα, ευδιάκριτα, µέρα και
νύκτα, σήµατα για την πλήρη διασφάλιση της κυκλοφορίας.
14.2.2 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη σήµανση εργασιών που γίνονται αναγκαστικά µε
χειρονακτικά µέσα λόγω ύπαρξης αγωγών ΟΚΩ, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος για τους εργαζόµενους, τους
πεζούς και
τα οχήµατα.
14.2.3 Εφόσον δεν λαµβάνονται τα προαναφερθέντα µέτρα, και εκτός από τις αστικές και ποινικές
κυρώσεις τις οποίες υπέχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες από την Υπηρεσία,
όπως παρακάτω:
Για κάθε επιµέρους εργασία και για κάθε µέρα κατά την οποία θα διαπιστώνεται από τον Επιβλέποντα, ή
τους άµεσους Προϊσταµένους του ατελής σήµανση των εκτελουµένων έργων, ή τοµή οδού κυκλοφορίας
που µπορεί να καλυφθεί µε ασφαλτική στρώση και δεν καλύπτεται από αµέλεια, ή ασφαλτική κάλυψη που
παρουσιάζει ανωµαλίες επικίνδυνες στην κυκλοφορία ή γενικά πληµµελής συµµόρφωση του
Αναδόχου στα προαναφερθέντα µέτρα ασφάλειας, επιβάλλεται στον Ανάδοχο πρόστιµο, από τον
Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που διευθύνει το έργο, ή το νόµιµο αναπληρωτή αυτού, υπό
µορφή ποινικής ρήτρας, µέχρι 150 ΕΥΡΩ ανά περίπτωση.
Η επιβολή του παραπάνω προστίµου µπορεί να επαναλαµβάνεται για κάθε περίπτωση και µέρα, µέχρι τη
συµµόρφωση του Αναδόχου, και παρακρατείται από τον αµέσως προσεχή λογαριασµό. Τα παραπάνω
πρόστιµα τα οποία έχουν παρακρατηθεί προσωρινά, οριστικοποιούνται, µειώνονται ή διαγράφονται µε
απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, η οποία υποβάλλεται δια της
Υπηρεσίας που διευθύνει το έργο σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σ’
αυτόν της επιβολής του προστίµου.
14.2.4 Αµέσως µετά την ασφαλτόστρωση, προκειµένου να µην υπάρξει κίνδυνος για την κυκλοφορία
εξαιτίας της απουσίας οριζόντιας σήµανσης (διαγράµµισης), ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στον
άµεσο
στιγµατισµό (πικετάρισµα) της οδού και να τοποθετήσει εµφανέστατες πινακίδες που να ενηµερώνουν
για την απουσία διαγράµµισης µέχρι να γίνει η οριστική διαγράµµιση της οδού.
14.2.5 Μέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τοποθετήσει στην
αρχή και το τέλος του δηµοπρατούµενου έργου και σε εµφανείς θέσεις Πινακίδες ενδεικτικές του
εκτελούµενου έργου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς και
τοποθέτησής τους βαρύνουν τον Ανάδοχο του Έργου. Σε περίπτωση µη τοποθέτησης των Πινακίδων
στην προθεσµία αυτή , η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτησή τους γίνεται από την Υπηρεσία σε βάρος
και για λογαριασµό του Αναδόχου.
14.2.6 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει µε δαπάνες του ειδική µελέτη σήµανσης για την
εξυπηρέτηση της εκτρεπόµενης κυκλοφορίας σε κάθε φάση εκτέλεσης του έργου, που θα πρέπει να
υποβάλλεται για έγκριση από την Υπηρεσία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές µέρες πριν από
την έναρξη εκτέλεσης των έργων της αντίστοιχης φάσης εργασιών.
Επισηµαίνεται ότι η σήµανση θα πρέπει να καλύπτει όλες τις διακεκριµένες φάσεις κατασκευής των έργων.
14.3 ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
14.3.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες,
δρόµους και χωµατόδροµους που εξυπηρετούν την περιοχή, από την χρήση των ως οδών µεταφοράς.
Ειδικότερα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη περιορισµούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις
οδούς µεταφοράς και τα µεταφορικά µέσα, µε τον σκοπό να αποφύγει κάθε ζηµιά, η ασυνήθη φθορά των
γεφυρών οδών και χωµατόδροµων.
14.3.2 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του κάθε αναγκαίο µέτρο
προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τµηµάτων, χωµατόδροµων ή γεφυρών, ανεξάρτητα αν αυτό το µέτρο
προδιαγράφεται ή όχι στα τεύχη ∆ηµοπράτησης.
Πριν από την εκτέλεση µεταφοράς φορτίων θα πρέπει να ειδοποιείται η Επίβλεψη για την λήψη των
παραπάνω µέτρων.
14.3.3 Σε περίπτωση πρόκλησης ασυνήθων φθορών ή βλαβών από χρήση στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος
υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αµελήσει, η Υπηρεσία θα προβαίνει στην αποκατάσταση µε δικά
της συνεργεία, σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου.
Γι’ αυτό ο ανάδοχος οφείλει, να καλύπτει άµεσα µε ασφαλτόµιγµα τις τοµές στα οδοστρώµατα, που
γίνονται απ’αυτόν σε δρόµο µε κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχηµάτων και να περιοριστούν στο
ελάχιστο χρονικά όρια οι δυσκολίες που προκαλούνται στην κυκλοφορία απ’ την εκτέλεση των έργων.
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Καµιά εργασία εκσκαφών γενικά, ή αχρήστευση δρόµου ή πεζοδροµίου δεν επιτρέπεται να εκτελεστεί πριν
εγκριθεί αρµόδια, κατασκευασθεί και ολοκληρωθεί από τον ανάδοχο, προσωρινή διάβαση για τροχοφόρα ή
πεζούς, ανάλογα, µε παρακαµπτηρίους δρόµους.
Άρθρο 15ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ- ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 15.1 Ο ελάχιστος αριθµός των δοκιµών που πρέπει να εκτελεστούν είναι αυτός που καθορίζεται:
1. Συµπυκνώσεις.
α. Στα σκάφη ορυγµάτων ή εδράσεως επιχωµάτων κάθε 150 µ.
µήκος ή µικρότερο αυτοτελές τµήµα για κάθε κλάδο δρόµου 1 ∆οκιµή
β. Στα επιχώµατα και εξυγιαντικές στρώσεις κάθε 500 µ3 1 ∆οκιµή
γ. Στις υποβάσεις και βάσεις που σταθεροποιούνται µηχανικά για κάθε
50 µ. για κάθε στρώση και κλαδο δρόµου 1 ∆οκιµή
δ. Στις ασφαλτικές στρώσεις κάθε 150 µ. για κάθε στρώση και κλάδο δρόµου1 ∆οκιµή
ε. Στο υλικό πλήρωσης τάφρων κάθε 100 µ. µήκος και για κάθε
ζώνη υλικού πλήρωσης ξεχωριστά και το πολύ κάθε 500 µ3 1 ∆οκιµή
2. Κοκκοµετρική διαβάθµιση.
α. Στα αδρανή για τεχνικά έργα (σκυροδέµατα κλπ) για οδοστρωσία και για ασφαλτικά κάθε 300 µ3 1
∆οκιµή
β. Στα αδρανή για στραγγιστήρια ή άλλες ειδικές κατασκευές (πχ.
Β-30, λεπτά σκυροδέµατα κλπ κάθε 200 µ3. 1 ∆οκιµή
3. Πλαστικότητα και ισοδύναµο άµµου.
α. Στα αδρανή για σκυροδέµατα κάθε 300 µ3 1 ∆οκιµή
β. Στα αδρανή για οδοστρωσία και ασφαλτικά κάθε 500 µ3 1 ∆οκιµή
γ. Στα αδρανή για εξυγιαντικές στρώσεις κάθε 300 µ3 1 ∆οκιµή
4. Υγεία πετρωµάτων.
α. Για όλα τα αδρανή από την ίδια πηγή αν δεν υπάρχει ειδικός
λόγος που να χρειάζεται επανάληψη (ανοµοιογένεια κλπ) 3 ∆οκιµές
5.1 Σκυρόδεµα.
α. Για σκυροδέµατα που παράγονται σε µόνιµη εγκατάσταση 3 ∆οκίµια
για µη οπλισµένα στοιχεία κάθε 150 µ3 οµάδα από 3 ∆οκίµια για οπλισµένα στοιχεία κάθε 50 µ3 οµάδα
από. 3 ∆οκίµια
(αν η ηµερήσια παραγωγή είναι µικρότερη από τις ποσότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α1 και α2
θα παίρνεται κάθε ηµέρα µία οµάδα απο 3 ∆οκίµια).
β. Για σκυρόδεµα που παρασκευάζονται σε τοπικές εγκαταστάσεις και αν οι ποσότητες που αντιστοιχούν σε
κάθε στοιχείο του έργου είναι
µικρότερες από τις ελάχιστες που ορίζονται για τις περιπτώσεις α1
και α2, µία οµάδα από 3 ∆οκίµια
5.2 Οπλισµός Σκυροδέµατος
α. Ακριβούς µέτρησης διαµέτρων και των επ’ αυτών ραβδώσεων.
β. Κατάρτισης διαγραµµάτων τάσεων/παραµορφώσεων(µέχρι και θραύσης)
ράβδων οπλισµού .
∆ιευκρινίζεται ότι είναι επιτρεπτό ο εξοπλισµός αυτός να βρίσκεται σε εργαστήριο άλλο από το
εργοταξιακό, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο είναι εγκατεστηµένο σε οικισµό της ευρύτερης περιοχής του
Έργου (π.χ. σε απόσταση µέχρι 100 χλµ. από το Κ.Β. του Έργου) και διασφαλίζονται οι ίδιοι όροι
προσπελασιµότητας από τα στελέχη της Υπηρεσίας.
6. Προκατασκευασµένοι τσιµεντοσωλήνες.
Ποσοστό 2% των τσιµεντοσωλήνων για κάθε διάµετρο και το λιγότερο 5
κοµµάτια από κάθε διατοµή 1 ∆οκιµή
7. Ποσοστό ασφάλτου και κοκκοµέτρηση ασφαλτοµίγµατος.
Στην παραγωγή τριών ωρών 1 ∆οκιµή
8. Χαρακτηριστικά ασφαλτοσκυροδέµατος (µε την µέθοδο MARSHALL)
Για κάθε ηµερησία παραγωγή 1 ∆οκιµή
9. Ισοδύναµο άµµου αδρανών ασφαλτικών.
Στην παραγωγή του αφαλτοµίγµατος
Για κάθε ηµερήσια παραγωγή 1 ∆οκιµή
10. Αντιολησθηρά ασφαλτοµίγµατα.
Πέρα από τους ελέγχους που ορίζονται για τα άλλα ασφαλτοµίγµατα
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και όλοι οι πρόσθετοι έλεγχοι, σε πυκνότητα και αριθµό, που αναφέρονται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ που εκδόθηκαν τον ∆εκέµβριο 1985
11. Καταλληλότητα εδαφών για επιχώµατα.
Κάθε 5.000 µ3 υλικό 1 ∆οκιµή
(σε κάθε δοκιµή θα ελέγχεται τα όρια υδαρότητας και πλαστικότητας, η κοκκοµετρική διαβάθµιση η
φυσική υγρασία και η περιεκτηκότητα σε οργανικά µε την µέθοδο καύσης).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Εκτός από τους ελέγχους που προαναφέρθηκαν και που θα γίνονται όταν παράγονται τα υλικά που θα
ενσωµατωθούν στο έργο ή κατασκευάζονται τα έργα θα γίνουν και όλες οι πολλαπλές δοκιµές που
χρειάζονται για να ρυθµιστεί η παραγωγή που ο αριθµός τους δεν συνυπολογίζεται στον ελάχιστο αριθµό.
15.1.3 Τα αποτελέσµατα των δοκιµών που προαναφέρθηκαν υποβάλλονται στην επίβλεψη µέσα σε δύο
ηµέρες από τη δειγµατοληψία εκτός από τις δοκιµές για την αντοχή των σκυροδεµάτων που υποβάλλονται
µέσα σε δύο ηµέρες από την ηµέρα που θα γίνει η θραύση τους, σύµφωνα µε τους κανονισµούς.
Οι δοκιµές µε ακριβή στοιχεία, για τις θέσεις όπου γίνονται ή όπου ενσωµατώθηκε το υλικό που
δοκιµάστηκε, καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα που συνοδεύει τα βιβλία καταµέτρησης και αποτελεί
αναπόστατο µέρος τους.
15.1.4 Αν ο ανάδοχος κάνει λιγότερες δοκιµές από τις ελάχιστες υποχρεωτικές, για κάθε µια που λείπει ή
που υπάρχει χωρίς όµως έλεγχο από τον επιβλέποντα ή το ΚΕ∆Ε , επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα
90 ΕΥΡΩ που εκπίπτει από τον πρώτο λογαριασµό µετά την επιβολή της. Η ποινική αυτή ρήτρα είναι
ανέκκλητη και οι δοκιµές που λείπουν θα εκτελούνται στο ΚΕ∆Ε ή άλλο εργαστήριο µε δαπάνη του
αναδόχου. Αυτές δεν µπορούν να καλυφθούν µε περισσότερες δοκιµές σε επόµενα στάδια.

15.2 ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ
15.2.1 Γενικά
α) Ο ανάδοχος σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ. είναι υποχρεωµένος, της δαπάνης ανηγµένης στις
τιµές προσφοράς του, να συντάξει το Μητρώο του έργου, που θα εκτελεστεί όπως αυτό θα κατασκευασθεί
τελικά, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παρακάτω:
β) Η εργολαβία θα θεωρηθεί ότι δεν έχει περαιωθεί, αν δεν υποβληθεί στην Υπηρεσία Επίβλεψης µετά το
πέρας των εργασιών το Μητρώο του έργου, σε τέσσερα (4) αντίγραφα.
15.2.2 Τρόπος σύνταξης.
Για το έργο αυτό θα συνταχθούν:
(1) Γενική οριζοντιογραφία: Θα συνταχθεί σε κλίµακα 1:1000 στην οποία θα φαίνονται όλα τα έργα που
κατασκευάσθηκαν [δρόµοι (κύριοι και δευτερεύοντες) διευθετήσεις κλπ]. Η γενική οριζοντιογραφία, θα
φέρει τις ονοµασίες των κάθε είδους έργων κλπ.
(3) Οριζοντιογραφία: Θα συνταχθεί σε κλίµακα 1:500
15.2.3 Εκτύπωση και υποβολή
(1) Τα σχέδια θα παρουσιασθούν σε τυπικά φύλλα διαστάσεων 0.68Χ0.50µ. και θα υποβληθούν σε
πανόδετα τεύχη.
(2) Στο τεύχος στις πρώτες του σελίδες θα είναι γραµµένη τεχνική έκθεση που θα αναφέρεται στις
δυσχέρειες που ανέκυψαν κατά την κατασκευή σε ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, στις
ανάγκες µελλοντικής συντήρησης, όπως επίσης και σε κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση της
υπηρεσίας θα µπορούσε, µελλοντικά να χρησιµεύσει στο έργο.
(3) Στο εξώφυλλο των τευχών θα εκτυπωθεί ο τίτλος του έργου, σύµφωνα µε υπόδειγµα που θα εγκριθεί
από την υπηρεσία.
(4) Στο τέλος του τεύχους θα κατασκευασθεί φάκελος από ενισχυµένο πλαστικό για τοποθέτηση των
σχεδίων των τυχών µελλοντικών συµπληρώσεων του µητρώου από µελλοντικές εργασίες.
Συνολικά θα υποβληθούν τέσσερις (4) σειρές τευχών και σχεδίων του µητρώου του έργου.
(5) Το µητρώο του έργου πρέπει να υποβληθεί το αργότερο σε ενενήντα (90) ηµερολογιακές µέρες µετά την
ολοκλήρωση των εργασιών, που καθορίζονται από την συνολική προθεσµία κατασκευής του έργου. (6) Η
σύνταξη του µητρώου του έργου αποτελεί τµήµα της εργολαβίας, σε περίπτωση δε κατά την οποία ο
ανάδοχος δεν το συντάξει εµπρόθεσµα η Υπηρεσία θα εκτελέσει την εργασία µε οποιοδήποτε άλλο µέσο
και θα καταλογίσει τις δαπάνες τις εργασίας σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και, επιπλέον των
δαπανών αυτών θα επιβάλει στον ανάδοχο ποινική ρήτρα 900 ΕΥΡΩ.
(7) Επισηµαίνεται ότι η παράλειψη υποβολής του µητρώου του έργου συνεπάγεται τη µη σύνταξη και
υπογραφή της, κατά την παρ. 2 του άρθρου 170 του Ν. 4412/16, τελικής επιµέτρησης µέχρι
ολοκλήρωσης της σχετικής κατ’ αποκοπήν εργασίας σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο.
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15.3 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος θα τηρεί καθηµερινά ηµερολόγιο έργου σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν. 4412/16 και θα
έχει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων στο γραφείο του εργοταξίου.
Κατά την εκτέλεση του έργου θα καταρτισθούν µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου,
βιβλιοδετηµένα τεύχη µε διπλότυπες αριθµηµένες σελίδες, για την τήρηση ηµερολογίων του έργου,
αρχείων ποιοτικού ελέγχου (Α.Ε.) και βιβλίου καταµέτρησης αφανών εργασιών.

Άρθρο 16ο : ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
16.1 Για την εκπόνηση των µελετών, την κατασκευή του έργου, τον ποιοτικό έλεγχο των κατασκευών και
την ασφάλεια του έργου, των βοηθητικών και εργοταξιακών κατασκευών, των εργαζοµένων και λοιπών
προσώπων και την κυκλοφορία πεζών, τροχοφόρων και µηχανηµάτων, ισχύει η Ελληνική Νοµοθεσία.
16.2 Εφαρµόζονται, οι Ελληνικοί Κανονισµοί και οι Τεχνικές Προδιαγραφές, οι Οδηγίες και οι Εγκύκλιοι
του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ισοδύναµα µε τα παραπάνω, που ισχύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), µε τις
συµπληρώσεις- και διευκρινίσεις που αναγράφονται παρακάτω, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. η οποία έχει
δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ 1556 Β΄/18.10.2004 και η οποία ισχύει για την παρούσα εργολαβία και αποτελεί
αναπόσπαστο τεύχος της.
16.3 Σε περίπτωση που προτείνεται από τον Ανάδοχο η εφαρµογή µη Ελληνικών κανονισµών ή
Προδιαγραφών, ο ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία το πλήρες κείµενο τους στη Αγγλική ή την
Γαλλική ή την Γερµανική γλώσσα και µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα των τµηµάτων που ενδιαφέρουν
το υπόψη έργο ή όσων τµηµάτων ζητήσει η Υπηρεσία του Εργοδότη. Την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια
των µεταφράσεων φέρει ο ανάδοχος.
16.4 Το σύνολο των αναφορών σε προδιαγραφές όρους κλπ., θα προσδιορίζονται κατά την πρώτη υποβολή
του προγράµµατος ποιότητας.
Άρθρο 17ο. ΤΗΡΗΣΗ ΝΟMΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ - ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ
17.1 ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΛΠ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
17.1.1 Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης και συντήρησης του έργου υποχρεούται να
συµµορφώνεται
µε τους Νόµους του Κράτους, τα ∆ιατάγµατα και τους Κανονισµούς, τις Αστυνοµικές διατάξεις ή διαταγές
καθώς και µε τις νόµιµες απαιτήσεις οποιασδήποτε ∆ηµόσιας, ∆ηµοτικής ή άλλης Αρχής, που
θα αναφέρονται και θα έχουν εφαρµογή κατά οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο και στις εργασίες του.
Η υποχρέωση αυτή αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν την εκπλήρωση των συµβατικών του
υποχρεώσεων.
Επιπρόσθετη υποχρέωση υπάρχει και αναφορικά µε τη Νοµοθεσία κρατών όπου ενδεχόµενα θα γίνει
προµήθεια υλικών, καθώς και για τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις, Συνθήκες και Νοµοθεσίες σχετικές µε ∆ιπλώµατα
ευρεσιτεχνίας κλπ. Η υποχρέωση αυτή επεκτείνεται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς ευθύνης για
τις περιπτώσεις όπου ενδεχόµενα απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαιτίου Αναδόχου όσο και κατά
του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του
17.1.2 Η παραπάνω υποχρέωση του Αναδόχου αφορά και την Εργατική Νοµοθεσία.
17.1.3 Η παραπάνω υποχρέωση του Αναδόχου επεκτείνεται και στην τήρηση :
α. Της Νοµοθεσίας (συµπεριλαµβανοµένης και της εργατικής) των χωρών όπου τυχόν θα λάβουν χώρα
εργασίες του έργου.
β. Του Κοινοτικού ∆ικαίου για τις περιπτώσεις που τυχόν έχει εφαρµογή.
γ. Των ∆ιµερών, ή ∆ιεθνών Συµβάσεων για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρµογή, περιλαµβανοµένων
και των ∆ιεθνών συµβάσεων εργασίας.
17.1.4 Επισηµαίνεται επίσης η Υποχρέωση του Αναδόχου να µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο
όλων
των διατάξεων που απαιτούνται από τη νοµοθεσία για την εφαρµογή των επιβαλλοµένων µέτρων ασφάλειας
σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
17.1.5 Σύµφωνα µε το άρθρο 135 του Ν.4070/12 κινείται η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου, εκτός από
τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 160 του Ν.4412/16 και εάν «∆ιαπιστωθεί ότι προσκόµισε εγγυητική
επιστολή».
17.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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Ο Ανάδοχος ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόµους κλπ. υποχρεούται να ανακοινώνει αµέσως στην
Υπηρεσία τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
Έργου και τα έγγραφα των διάφορων Αρχών σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ. Η
υποχρέωση αυτή αφορά και τις περιπτώσεις που τέτοια έγγραφα του αποστέλλονται από υπερεθνικούς
οργανισµούς, αρχές άλλων χωρών κλπ.
17.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ
Α∆ΕΙΩΝ
17.3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του κάθε άδειας, που
προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόµους, ∆ιατάγµατα κλπ. και που απαιτείται για την εκτέλεση των
εργασιών του (Τροχαία, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, κλπ). Πριν από κάθε αίτηµα του Αναδόχου για την
παραπάνω άδεια θα ενηµερώνεται η Υπηρεσία Επίβλεψης για συγκατάθεση.
17.3.2 Η Υπηρεσία Επίβλεψης θα βοηθήσει δι’ εγγράφων συνηγορίας στην έκδοση των αδειών, στην
έκταση που είναι αναγκαία και εφικτή. Τούτο δεν µειώνει την οποιαδήποτε ευθύνη του Αναδόχου,
ανεξάρτητα
µε την ύπαρξη, ή µη, και /ή την αποτελεσµατικότητα τέτοιας βοήθειας.
17.3.3 Για την θέση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κατάσταση λειτουργίας απαιτείται η
έκδοση των αδειών λειτουργίας από το Υπουργείο Βιοµηχανίας ή από τη ∆ΕΗ.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη των σχεδίων και λοιπών σχεδίων που απαιτούνται και την έγκαιρη
ενέργεια, ώστε να µην προκύπτει καµιά καθυστέρηση για την έναρξη λειτουργίας των
εγκαταστάσεων.
17.4 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ
17.4.1 Το έργο θα εκτελείται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και χωρίς καµιά ιδιαίτερη
αποζηµίωση.
17.4.2 Η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές θα γίνεται σε
περιπτώσεις επειγουσών εργασιών, κατόπιν εντολής της ∆/νουσας Υπηρεσίας και σύµφωνα µε όσα σχετικά
ορίζονται από τους Νόµους του Κράτους. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος δεν
δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος
υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους Νόµους και κανονισµούς, που
αφορούν τέτοια εργασία.
17.4.3 Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητη και
δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί την
εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρµόδιες Αρχές.
17.4.4 Αν ο Ανάδοχος δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα
αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης του Έργου.
17.4.5 Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε δαπάνη του
πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του κοινού, καθώς και
κατάλληλα µέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη
αποδοτικότητα εκτέλεσης των έργων.
Άρθρο 18ο. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
18.1 Ο Aνάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες υποχρεώνεται να προµηθεύσει και µεταφέρει
επί τόπου του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία, προσωρινές εγκαταστάσεις για την εµπρόθεσµη
εκτέλεση του έργου από την παρούσα εργολαβία.
18.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και
µηχανήµατα, που είναι αναγκαία, για την κατασκευή του έργου, καθώς και να τα µεταφέρει στο εργοτάξιο
από τις πηγές λήψης τους.
18.3 Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες τα
µηχανήµατα και εργαλεία.
18.4 Αν, παρ’ όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα µηχανικά κλπ.
µέσα που εισκοµίσθηκαν στο έργο για την εµπρόθεσµη περαίωση των εργασιών, τότε ο ανάδοχος
υποχρεώνεται, µέσα σε 15ήµερη προθεσµία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου
υπάρχοντα µηχανικό εξοπλισµό του κλπ, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
18.5 Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, έστω και αν η Υπηρεσία
δεν έκανε χρήση του παρόντος άρθρου.
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18.6 Ειδικότερα για τον κύριο µηχανικό εξοπλισµό κατασκευής του έργου ορίζεται ότι αυτός θα πρέπει να
γίνει αποδεκτός από την Υπηρεσία πριν από την προσκόµισή του στο έργο για έναρξη της εκτέλεσης των
εργασιών κατασκευής του έργου.
Για τον παραπάνω λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί προηγούµενα στην Υπηρεσία τον τύπο του
µηχανήµατος µε τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής και απόδοσης, που θα είναι σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης. Εφιστάται η προσοχή στην τήρηση των Περιβαλλοντικών
Όρων ως προς τις εκποµπές θορύβου κατά τη χρήση τύπων µηχανηµάτων, πλησίον οικισµών ή ευαίσθητων
οικολογικά περιοχών.
18.7 Για τα διάφορα µηχανήµατα, υλικά, συσκευές κλπ. προέλευσης εξωτερικού ή εσωτερικού, των οποίων
οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τυχόν δεν καθορίζονται µε ακριβή και ικανοποιητικό τρόπο στις
Προδιαγραφές και για την πρόληψη τυχόν παρερµηνειών ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία
να υποβάλει για έγκριση στην Υπηρεσία κατάσταση, που να περιλαµβάνει τα ειδικά υλικά κατασκευής κλπ.
που θα συνοδεύεται από αντίστοιχα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους. Οι παραγγελίες αυτές θα
γίνονται έγκαιρα στις ηµεροµηνίες, που καθορίζονται στο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του Έργου.
18.8 Επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν υλικά και µηχανικός εξοπλισµός προέλευσης εξωτερικού. Για υλικά
και µηχανικό εξοπλισµό προερχόµενα από χώρα-µέλους της Ε.Ε. δεν απαιτείται ειδική διαδικασία έγκρισης
εισαγωγής και παραµένουν µόνον οι προϋποθέσεις συµφωνίας µε τους όρους δηµοπράτησης του έργου. Για
υλικά και βιοµηχανικό εξοπλισµό προερχόµενα από χώρα µη µέλος της Ε.Ε., όπου απαιτείται, θα πρέπει να
προηγούνται οι νόµιµες εγκρίσεις των αρµόδιων Υπουργείων.
18.9 Πριν την έναρξη των έργων, ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στην Υπηρεσία δείγµατα υλικών,
κατασκευασµένα τµήµατα ή µηχανήµατα, τα οποία πρόκειται να συµπεριλάβει στα έργα, µαζί µε τα
ονόµατα των προµηθευτών, πριν παραγγελθούν τα αντίστοιχα υλικά κλπ. Όταν δεν υπάρχουν δείγµατα, θα
υποβάλλει πιστοποιητικά δοκιµών. Τα κατατιθέµενα δείγµατα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά για όλη
την αποστολή και τα υλικά δεν θα χρησιµοποιηθούν, πριν εγκριθούν τα δείγµατα. Πρέπει να προβλεφθεί για
τα δείγµατα ένας κατάλληλος χώρος αποθήκευσης στο εργοτάξιο, που θα ασφαλίζεται.
18.10 Όλα τα προσκοµιζόµενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωµάτωση στα έργα θα είναι
καινούργια, χωρίς ελαττώµατα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συµβατικούς όρους που θα καθορίζουν
τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα χρησιµοποιηθούν.
18.11 Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα ελέγχου κάθε υλικού, που έρχεται στο εργοτάξιο, και µπορεί να
διατάξει την αποµάκρυνση κάθε είδους υλικού, οργάνου ή µηχανήµατος, που κατά την κρίση της δεν
πληροί τους συµβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.

Άρθρο 19ο. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
19.1 Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης /τέλεσης των:
α. ∆ιοικητικής Παραλαβής για χρήση.
β. Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου.
γ. Προσωρινή παραλαβή του κατασκευασθέντος έργου.
δ. Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) συντήρησης του
κατασκευασθέντος έργου.
ε. Οριστικής Παραλαβής του έργου,
στ. Απόσβεσης δικαιωµάτων αναδόχου,
ισχύουν γενικά οι διατάξεις του Ν. 3669/08 (για όσα άρθρα ισχύουν µετά την εφαρµογή του Ν.4412/2016),
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν.4070/12 και ειδικότερα η συµπλήρωση µε το άρθρο 75Α
και την αντικατάσταση µε την παρ. 6 του άρθρου 186 και ο Ν. 4412/2016
19.2 Ο ανάδοχος για να παραληφθεί το έργο του πρέπει να προσκοµίσει µαζί µε την τελική του επιµέτρηση
το Μητρώο του έργου, τους φακέλους παραλαβής υλικών το εγχειρίδιο συντήρησης και λειτουργίας. Ακόµα
απαραίτητο στοιχείο για προσωρινή παραλαβή είναι και ο φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π∆ 305/96 και σύµφωνα µε την απόφαση 433/19.9.2000
του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 1176/22.9.2000)
19.3 Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στην
συντήρησή του, ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν. 4412/16 σε ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) µήνες για το
σύνολο των εργασιών.
19.4. Ο Ανάδοχος, οφείλει να συντηρεί το έργο µέσα στο χρόνο εγγύησης και να εκτελεί µε δική του
οικονοµική επιβάρυνση όλες τις εργασίες επισκευών, ανακατασκευών και επανόρθωσης όλων των
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ελλείψεων, ζηµιών, ελαττωµάτων, συρρικνώσεων, ατελειών ή άλλων κακοτεχνιών που τυχόν θα
εµφανισθούν στο έργο µέσα στον χρόνο εγγύησης, ώστε το έργο να διατηρείται σε άριστη κατάσταση.
19.5 Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήµατα το έργο κατά το
χρόνο εγγύησης µε σκοπό την αποκάλυψη τυχόν τέτοιων ελλείψεων. Στις επισκέψεις θα καλείται να
παρευρίσκεται και ο Ανάδοχος.
19.6 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν εργασίες επισκευών ή επανορθωτικές
εργασίες, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, που αποτελούν υποχρέωσή του και µάλιστα σε εύλογο χρόνο
(ανάλογα µε το είδος της βλάβης) και σε βαθµό που να ικανοποιούν λογικά την Υπηρεσία, τότε η Υπηρεσία
θα δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση αυτών των εργασιών και να εισπράξει το κόστος τους
καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τον Ανάδοχο.
19.7 Σε περίπτωση χρήσης τµήµατος του έργου πριν της παράδοσής του, τότε ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να κατασκευάσει όλα τα προσωρινά µέτρα για να λειτουργήσει το τµήµα αυτό µε ασφάλεια
για το υπόλοιπο έργο (περιφράξεις, σηµάνσεις κλπ.) και να προβεί και στην τέλεση των προσωρινών
διαγραµµίσεων κατόπιν εντολών της Υπηρεσίας.
19.8 Για την προσωρινή παραλαβή ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.4412/16
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