
 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ   
ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ  
ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ 

 ΕΡΓΟ:   Επιζκεσή δημοηικού κηηρίοσ ζηη 

Τ.Κ. Βαηούζας (Αγροηικό               

Ιαηρείο) 
 

Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΣ.:   26/2017  

 Προώπολογιςμόσ      :  50.000,00€ 
                                                                         
Φρηματοδότηςη:  
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 

1. Γ Ε Ν Ι Κ Α 
ΑΡΘΡΟ 1.1 - Αντικεύμενο τησ Ε..Τ. 

Αντικεύμενο τησ παροϑςησ Ειδικόσ υγγραφόσ Τποχρεώςεων (Ε..Τ.) εύναι η διατϑπωςη των 
Γενικών και Ειδικών Όρων, ςϑμφωνα με τουσ οπούουσ και ςε ςυνδυαςμϐ με τουσ λοιποϑσ ϐρουσ 
τησ ςϑμβαςησ, τα λοιπϊ ςυμβατικϊ τεϑχη, τισ ιςχϑουςεσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ, τα ςχϋδια και 
διαγρϊμματα που ϋχουν εγκριθεύ, καθώσ και τισ ϋγγραφεσ οδηγύεσ τησ Διευθϑνουςασ το ϋργο 
Τπηρεςύασ, πρϐκειται να καταςκευαςθεύ το ϋργο Δπιζκεσή δημοηικού κηηρίοσ ζηη Τ.Κ. 

Βαηούζας (Αγροηικό Ιαηρείο) και πρϐκειται να ςυςταθεύ η ςχετικό εργολαβικό ςϑμβαςη. 
Οι ϐροι αυτού ςυμπληρώνουν τουσ ϐρουσ τησ Διακόρυξησ και ςυμπληρώνονται με τουσ 
ϐρουσ των λοιπών Σευχών Δημοπρϊτηςησ (Σ.Δ). 
Η ςυμμετοχό του εργολϊβου ςτη δημοπραςύα προϒποθϋτει πλόρη και ανεπιφϑλακτη 
αποδοχό των ϐρων τησ ςϑμβαςησ. 

ΑΡΘΡΟ 1.2 - Αντικεύμενο τησ εργολαβικόσ ςύμβαςησ - Προδιαγραφϋσ και λοιπού 
όροι εκτελϋςεωσ των εργαςιών 

Σο τεχνικϐ κεύμενο τησ υπϐψη εργολαβύασ εύναι αυτϐ που περιγρϊφεται ςτο τεϑχοσ τησ 
Σεχνικόσ Έκθεςησ τησ παροϑςησ Μελϋτησ. Οι κατηγορύεσ, τα εύδη και οι ποςϐτητεσ των 
εργαςιών του ϋργου περιλαμβϊνονται ςτον Προϒπολογιςμϐ Μελϋτησ. υμβατικϋσ τιμϋσ 
μονϊδοσ των εργαςιών εύναι οι τιμϋσ μονϊδασ που θα περιλαμβϊνονται ςτο Σιμολϐγιο 
προςφορϊσ του Αναδϐχου του ϋργου. υμβατικϐ χρηματικϐ αντικεύμενο τησ εργολαβύασ 
εύναι το ςυνολικϐ ποςϐ που περιλαμβϊνεται ςτη ςϑμβαςη για την καταςκευό του ϋργου και 
αποτελεύται απϐ τη δαπϊνη των εργαςιών ϐπωσ αυτό διαμορφώνεται με την προςφορϊ 
του αναδϐχου, απϐ τη δαπϊνη για γενικϊ ϋξοδα (Γ.Ε.) και ϐφελοσ εργολϊβου (Ο.Ε.), απϐ τα 
κονδϑλια για απρϐβλεπτεσ δαπϊνεσ και αναθεώρηςη που προβλϋπονται ςτον 
Προϒπολογιςμϐ Μελϋτησ και απϐ τον Υϐρο Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.) που αναλογεύ. 
Γενικϊ οι πϊςησ φϑςεωσ εργαςύεσ θα εκτελεςθοϑν ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ Ε.ΣΕ.Π., που 
αναφϋρονται ςτα εγκεκριμϋνα Ενιαύα Σιμολϐγια, ςϑμφωνα με την Εγκϑκλιο 9/26-02-2013 
του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ, Ανταγωνιςτικϐτητασ, Τποδομών, Μεταφορών & Δικτϑων. 
Επύςησ πϋραν των πιο πϊνω, η εκτϋλεςη των εργαςιών θα πρϋπει να γύνει ςϑμφωνα με τα 
οριζϐμενα ςτην εγκεκριμϋνη μελϋτη περιβαλλοντικών επιπτώςεων ό ςϑμφωνα με τουσ 
ϐρουσ τησ _ απϐφαςησ για απαλλαγό του ϋργου απϐ την υποχρϋωςη ςϑνταξησ μελϋτησ 
περιβαλλοντικών επιπτώςεων (εφϐςον υπϊρχει τϋτοια). Η ενημϋρωςη για την ϑπαρξη των 
πιο πϊνω και η γνώςη του περιεχομϋνου αυτών αποτελεύ ςυμβατικό υποχρϋωςη του 
αναδϐχου του ϋργου και ουδεμύα ϊγνοια δικαιολογεύται. 
Όλεσ οι απαραύτητεσ δαπϊνεσ για εφαρμογό των ςχετικών με την προςταςύα του 
περιβϊλλοντοσ, βαρϑνουν αποκλειςτικϊ τον ανϊδοχο και ουδεμύα απαύτηςη εκ μϋρουσ του 
για την καταβολό πρϐςθετησ αποζημύωςησ γύνεται δεκτό. 
Σα προώϐντα εκςκαφόσ που πλεονϊζουν και κατϊ ςυνϋπεια δεν απαιτοϑνται για την 
εκτϋλεςη του ϋργου, θα απομακρϑνονται απϐ τη θϋςη του ϋργου και θα μεταφϋρονται απϐ 
τον ανϊδοχο ςε θϋςεισ που επιτρϋπονται απϐ τα πιο πϊνω, τηρουμϋνων των διατϊξεων που 
επιβϊλλει η ςχετικό νομοθεςύα. 
Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται ςτη διϊςτρωςη των προώϐντων ςτουσ χώρουσ απϐθεςησ ώςτε να 
εξαςφαλιςτεύ η ςταθεροπούηςη τουσ με κατϊλληλη ςυμπϑκνωςη και οι επιφϊνειεσ που θα 
προκϑψουν να εύναι βατϋσ ςε οχόματα και αξιοποιόςιμεσ ςτην τελικό διαμϐρφωςό τουσ, 
προκειμϋνου να ολοκληρωθοϑν τυχϐν ϋργα αποκατϊςταςησ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.3 - Γενικό ιςχύσ Σιμολογύου 

1.3.1 τισ τιμϋσ του προϒπολογιςμοϑ και του Σιμολογύου τησ Τπηρεςύασ περιλαμβϊνονται ϐλεσ 



 2 

οι ςχετικϋσ δαπϊνεσ, του αναδϐχου» και ςτο ςχετικϐ Περιγραφικϐ Σιμολϐγιο Έργων, που ιςχϑει 
απϐ την 19/05/2017 με το υπ’ αριθμ. 1746 β τεϑχοσ ΥΕΚ (την Εγκϑκλιο 9/26-02-2013 του 
Τπουργεύου Ανϊπτυξησ, Ανταγωνιςτικϐτητασ), του Τπουργεύου Τποδομών & Μεταφορών  . 
Η προςφορϊ για την εκτϋλεςη του ϋργου «Δπιζκεσή δημοηικού κηηρίοσ ζηη Γ.Κ. 

Βαηούζας (Αγροηικό Ιαηρείο)» δύδεται με πλόρη ευθϑνη του αναδϐχου και μετϊ απϐ εκτύμηςη 
και ςυνδυαςμϐ των μϋςων που διαθϋτει των πραγματικών δεδομϋνων εκτϋλεςησ του ϋργου και 
αποδεικνϑει ϐτι ϋλαβε γνώςη ϐλων των γενικών, ειδικών και τεχνικών ϐρων που αποτελοϑν 
ςυμβατικό υποχρϋωςό του, χωρύσ να του παρϋχεται η δυνατϐτητα υποβολόσ καμύασ εκ των 
υςτϋρων απαύτηςησ και προβολόσ οποιουδόποτε ιςχυριςμοϑ. 

ΑΡΘΡΟ 1.4 - ύμβαςη 

Με τον ϐρο «ϑμβαςη» νοεύται η ςϑμβαςη που περιγρϊφεται ςτο τεϑχοσ 
Διακόρυξησ ςε ςυνδυαςμϐ με τα λοιπϊ τεϑχη Δημοπρϊτηςησ, με βϊςη τα οπούα ο 
ανϊδοχοσ: 
- Θα εκτελϋςει τισ εργαςύεσ οι οπούεσ περιγρϊφονται ςτην Σεχνικό Περιγραφό, 
- Θα ςυντηρόςει το ϋργο, με μϋριμνα και δαπϊνεσ του κατϊ το χρονικϐ διϊςτημα  δεκαπϋντε 
(15) μηνών, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 171 του Ν 4412/2016. 
Η ςϑμβαςη για την εκτϋλεςη του ϋργου θα υπογραφεύ ςϑμφωνα με ϐςα ορύζονται ςτα ϊρθρα 105 
και 135 του Ν. 4412/2016, ςτη διακόρυξη τησ δημοπραςύασ. 

ΑΡΘΡΟ 1.5 - Εκχώρηςη δικαιωμϊτων - Τποκατϊςταςη 

Η υποκατϊςταςη του αναδϐχου απϐ τρύτο ςτην καταςκευό μϋρουσ ό ϐλου του ϋργου (εκχώρηςη 
του ϋργου) εύναι δυνατό αποκλειςτικϊ υπϐ τισ προϒποθϋςεισ τησ υποπερύπτωςησ ββ τησ 
περύπτωςησ δ' τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Η υποκατϊςταςη 
απαγορεϑεται, χωρύσ ϋγκριςη τησ Προώςταμϋνησ Αρχόσ, η οπούα αποφαςύζει ϑςτερα απϐ αύτηςη 
του αναδϐχου και πρϐταςη τησ Διευθϑνουςασ Τπηρεςύασ. Εφϐςον η αναθϋτουςα αρχό 
διαπιςτώςει ϐτι ϋχει χωρόςει υποκατϊςταςη του αναδϐχου χωρύσ ϋγκριςη κηρϑςςει ϋκπτωτο 
τον ανϊδοχο, μετϊ γνώμη του αρμϐδιου Σεχνικοϑ υμβουλύου. Δεν θεωρεύται υποκατϊςταςη η, 
εκ μϋρουσ του αναδϐχου, υπεργολαβικό ανϊθεςη ςυγκεκριμϋνων εργαςιών του ϋργου. 

Για την αναγνώριςη υπεργολϊβου ωσ εγκεκριμϋνου, με τισ ςυνϋπειεσ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 165 
του Ν. 4412/2016, υποβϊλλεται ςτη διευθϑνουςα υπηρεςύα κοινό αύτηςη του αναδϐχου και του 
υπεργολϊβου. Κατϊ τα λοιπϊ ιςχϑουν τα ϐςα ορύζονται ςτα ϊρθρα 165 και 166 του Ν 
4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 1.6 - Ποςοςτό γενικών εξόδων και οφϋλουσ - Φρηματοδότηςη 

1.7.1 Σο ποςοςτϐ για ϋξοδα και ϐφελοσ καθορύζεται ςε 18% και διευκρινύζεται ϐτι οι τιμϋσ του 
Σιμολογύου δεν περιϋχουν το παραπϊνω ποςοςτϐ. 
Σο ϋργο θα χρηματοδοτηθεύ απϐ ΑΣΑ του Δόμου Λϋςβου  
1.7.2 και οι πληρωμϋσ του ανϊδοχου θα υπϐκεινται ςε ϐλεσ τησ νϐμιμεσ κρατόςεισ. Οι νϐμιμεσ 
κρατόςεισ καθορύζονται απϐ τη πηγό χρηματοδϐτηςησ και απϐ το ποςοςτϐ του εργολαβικοϑ 
οφϋλουσ. 

ΑΡΘΡΟ 1.7 - Κοινοπούηςη Εγγρϊφων 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτα ϊρθρα 135, 140 και 143 του Ν 4412/2016. Οι κοινοποιόςεισ 
εγγρϊφων τησ Τπηρεςύασ προσ τον ανϊδοχο ό τον αντύκλητϐ του, ο οπούοσ πρϋπει να εύναι 
κϊτοικοσ τησ ϋδρασ τησ Δ/νουςασ Τπηρεςύασ, γύνεται με ϐργανο τησ Τπηρεςύασ ό με οποιοδόποτε 
ϊλλο δημϐςιο ϐργανο ό με δικαςτικϐ επιμελητό. Κϊθε κοινοπούηςη προσ τον αντύκλητο 
θεωρεύται ϐτι γύνεται προσ τον ανϊδοχο. Για την κοινοπούηςη ςυντϊςςεται ςχετικϐ αποδεικτικϐ. 
Κατϊ τα λοιπϊ εφαρμϐζονται ανϊλογα οι οικεύεσ διατϊξεισ του κώδικα Πολιτικόσ Δικονομύασ. Ο 
ανϊδοχοσ γνωςτοποιεύ ςτη διευθϑνουςα υπηρεςύα τη νϐμιμη εκπροςώπηςη του ό τουσ τυχϐν 
πληρεξοϑςιουσ.  
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ΑΡΘΡΟ 1.8 - Ιςχύουςεσ νομοθετικϋσ διατϊξεισ, τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και κανονιςμού 

1.8.1 Η εκτϋλεςη του παρϐντοσ ϋργου διϋπεται απϐ την ιςχϑουςα για Δημϐςια Έργα Νομοθεςύα 
και πιο αναλυτικϊ ιςχϑουν τα αναφερϐμενα ςτη Διακόρυξη. 
Για την εκτϋλεςη του ϋργου ιςχϑουν: 
Οι διατϊξεισ του Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147 Α'/8-08-2016), "Δημϐςιεσ υμβϊςεισ, Έργων, 
Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" καθώσ 
επύςησ και ο Ν. 4278/2014. 
Ο Ν.3463/06 (ΥΕΚ 114 Α') «Κϑρωςη του Κώδικα Δόμων & Κοινοτότων» ϐπωσ κϊθε φορϊ ιςχϑει 
Ο Ν.4250/2014 (ΥΕΚ 74 Α') «Διοικητικϋσ Απλουςτεϑςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεϑςεισ Νομικών 
Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα - Σροποπούηςη Διατϊξεων του Π. . 318/1992 (Α' 
161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» Ο Ν.4013/2011 (ΥΕΚ Α' 204) "ϑςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ 
Δημοςύων υμβϊςεων και  Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων..." ϐπωσ 
τροποποιόθηκε και ιςχϑει. 
Ο Ν.3861/2010 (ΥΕΚ Α' 112) "Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νϐμων 
και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγειά' και ϊλλεσ διατϊξεισ 

υμπληρωματικϊ ιςχϑουν και οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ 
πρϊξεισ (εφϐςον δεν περιλαμβϊνονται ςτην κωδικοπούηςη), καθώσ και λοιπϋσ διατϊξεισ που 
αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν απϐ τα οριζϐμενα ςτα ςυμβατικϊ τεϑχη τησ παροϑςασ 
εργολαβύασ και γενικϐτερα κϊθε διϊταξη (Νϐμοσ, Π. ., Τ.Α.) και ερμηνευτικό εγκϑκλιοσ που διϋπει 
την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του ϋργου τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται 
ρητϊ παραπϊνω. 

1.8.2 Για την εκτϋλεςη του παρϐντοσ ϋργου ιςχϑουν : 
- Η υπ' αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απϐφαςη του Αναπληρωτό Τπουργοϑ ΑΝ.ΤΠ.ΜΕ.ΔΙ. 
(ΥΕΚ 2221 Β), «Έγκριςη τετρακοςύων ςαρϊντα (440) Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών 
(ΕΣΕΠ) με υποχρεωτικό εφαρμογό ςε ϐλα τα Δημϐςια Έργα 
- η Εγκ.26/2012 (ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012) τησ ΓΓΔΕ του ΤΠ.Τ.ΜΕ.ΔΙ., 
- Η υπ' αρ. ΔΚΠ/οικ/12111-8-2016 (ΥΕΚ 2524 Β /16-8-2016) Απϐφαςη Τπουργοϑ 
Τποδομών, Μεταφορών & Δικτϑων «Αναςτολό τησ υποχρεωτικόσ εφαρμογόσ πενόντα εννϋα 
(59) Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΣ - ΕΣΕΠ)» 
- Η ΕΓΚΤΚΛΙΟ 17 - Αριθμ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) Απϐφαςη 
Τπουργοϑ Τποδομών, Μεταφορών & Δικτϑων «Αναςτολό τησ υποχρεωτικόσ εφαρμογόσ 
πενόντα εννϋα (59) Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΣ - ΕΣΕΠ)» με την οπούα 
προτεύνονται 59 Προςωρινϋσ Εθνικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ ((ΠΕΣΕΠ) ςε αντικατϊςταςη των 
59 που αναςτϊλθηκαν υμπληρωματικϊ των παραπϊνω ϋχουν εφαρμογό τα «Ευρωπαώκϊ 
Πρϐτυπα» (ΕΣ) που ϋχουν εγκριθεύ απϐ την Ευρωπαώκό Επιτροπό Συποπούηςησ (£ΕΝ) ό απϐ την 
Ευρωπαώκό Επιτροπό Ηλεκτρονικόσ Συποπούηςησ^ΕΝΕΙΕφ ωσ «Ευρωπαώκϊ Πρϐτυπα ^ΕΝ» ό ωσ 
«Κεύμενα εναρμϐνιςησ ^) ςϑμφωνα με τουσ κοινοϑσ κανϐνεσ των οργανιςμών αυτών. 

1.8.3 Επιπλϋον κατϊ ςειρϊ ιςχϑοσ θα εφαρμϐζονται: 
α. Οι Κοινϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ ότοι εκεύνεσ που ϋχουν εκπονηθεύ με διαδικαςύα 
αναγνωριςμϋνη απϐ τα κρϊτη - μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ με ςκοπϐ την εξαςφϊλιςη τησ 
ενιαύασ εφαρμογόσ ςε ϐλα τα κρϊτη - μϋλη και ϋχουν δημοςιευθεύ ςτην Επύςημη Εφημερύδα των 
Ευρωπαώκών Κοινοτότων. β. Οι «Ευρωπαώκϋσ Σεχνικϋσ Εγκρύςεισ» (ΕΣΕ) που εύναι οι ευνοώκϋσ 
τεχνικϋσ εκτιμόςεισ τησ καταλληλϐτητασ ενϐσ προώϐντοσ για χρόςη, με γνώμονα την 
ικανοπούηςη των βαςικών απαιτόςεων για τισ καταςκευϋσ με βϊςη τα εγγενό χαρακτηριςτικϊ 
του προώϐντοσ και τουσ τιθϋμενουσ ϐρουσ εφαρμογόσ και χρόςησ του. Σϋτοιεσ (ΕΣΕ) 
χορηγοϑνται απϐ τον οργανιςμϐ που εύναι αναγνωριςμϋνοσ για τον ςκοπϐ αυτϐ απϐ το 
εκϊςτοτε κρϊτοσ - μϋλοσ. 
γ. Οι Πρϐτυπεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (ΠΣΠ) του Ελληνικοϑ Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ 
Φωροταξύασ και Δημοςύων Έργων (Τ.ΠΕ.ΦΩ. .Ε) ό του προγενϋςτερου Τπουργεύου Δημοςύων 
Έργων (Τ. .Ε) που αναφϋρονται ςε εργαςύεσ οι οπούεσ θεματικϊ δεν περιλαμβϊνονται ςτισ 
εγκεκριμϋνεσ ΕΣΕΠ υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι δεν ϋρχονται ςε αντύθεςη με τα Εναρμονιςμϋνα 
Ευρωπαικϊ Πρϐτυπα (ΜΕΝ) που ϋχουν θεςπιςθεύ με την ςχετικό ΚΤΑ. 
δ. υμπληρωματικϊ προσ τα παραπϊνω, θα εφαρμϐζονται οι προδιαγραφϋσ ΕΛΟΣ (Ελληνικοϑ 
Οργανιςμοϑ Συποπούηςησ) και ςε ςυμπλόρωςη αυτών οι Προδιαγραφϋσ 150  (International 
Standards Organization)  και ςε ςυμπλόρωςη αυτών οι ASTM των ΗΠΑ 
 
1.8.4 Ιςχϑοντεσ Κανονιςμού και Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (όπωσ ιςχύουν ςήμερα) (ϐπωσ ϋχει 
τροποποιηθεύ και ιςχϑει ςόμερα, με τον Ν.4281/14). 
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1. Ο Ελληνικϐσ Κανονιςμϐσ για τη Μελϋτη και Καταςκευό Έργων απϐ Οπλιςμϋνο κυρϐδεμα 
(ΕΚΩ 2000) που εγκρύθηκε με την αριθμ. Δ17α/116/ΥΝ, 429/18-10-2000 απϐφαςη 
Τ.ΠΕ.ΦΩ.ΔΕ. και ο Ελληνικϐσ Αντιςειςμικϐσ Κανονιςμϐσ-ΕΑΚ 2000, ϐπωσ διορθώθηκαν το 2003 - 
(ΥΕΚ 1306 Β/12-9-03 και 781 Β/18-6-03 αντύςτοιχα). 
2. Η ΚΤΑ 16462/29/2001 - Μϋροσ Α' ϑνθεςη, Προδιαγραφϋσ και κριτόρια ςυμμϐρφωςησ για 
τα κοινϊ τςιμϋντα (ΥΕΚ 917/Β/2001) 
3. Κανονιςμϐσ Σεχνολογύασ Φαλϑβων Οπλιςμοϑ κυροδϋματοσ (ΥΕΚ 381/Β/24-3-2000), καθώσ 
και οι αποφϊςεισ και εγκρύςεισ, που αναφϋρονται ςε ειδικϋσ καταςκευϋσ, ςε εγκρύςεισ ςιδηροϑ 
οπλιςμοϑ κ.λπ. υλικών, ςε εγκρύςεισ ςυςτημϊτων προϋνταςησ κ.λπ. 
4. Ο Ιςχϑων Νϋοσ Οικοδομικϐσ Κανονιςμϐσ (Ν.Ο.Κ.) 
5. Ο Κανονιςμϐσ Σεχνολογύασ κυροδϋματοσ (ΥΕΚ 315/Β/17-4-97) ϐπωσ ιςχϑει ςόμερα. 
6. Ο Κανονιςμϐσ Ηλεκτρικών Εγκαταςτϊςεων 
7. Οι διατϊξεισ τησ .Ε.Η. 
8. Οι Κανονιςμού Διϊθεςησ Λυμϊτων, Ακαθϊρτων και Όμβριων 
9. Οι Κανονιςμού Τδραυλικών Εγκαταςτϊςεων 
10. Οι Κανονιςμού Μηχανολογικών Εγκαταςτϊςεων 
11. Σα Π. . 778/80 και 1073/81 «Περύ μϋτρων αςφαλεύασ κατϊ την εκτϋλεςη Οικοδομικών 
Εργαςιών» (ΥΕΚ 193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντύςτοιχα). 
12. Οι διατϊξεισ του Κανονιςμοϑ Πυροπροςταςύασ των Κτιρύων «Π. . 71/88», ϐπωσ ιςχϑουν μετϊ 
απϐ την 33940/7590/17-12-98, απϐφαςη Τ.ΠΕ.ΦΩ.ΔΕ. (ΥΕΚ 1316/Β/31-12-98) και οι λοιπϋσ 
πυροςβεςτικϋσ διατϊξεισ. 
13. Οι τοπικϋσ δεςμεϑςεισ λϐγω Αρχαιολογικόσ Τπηρεςύασ, Δαςικόσ Τπηρεςύασ, γειτνύαςησ με 
αγωγοϑσ υψηλόσ τϊςησ τησ .Ε.Η. κ.λπ. 
14. Οι Ευρωκώδικεσ ό αντύςτοιχοι κανονιςμού ϊλλων χωρών ςε θϋματα που δεν καλϑπτονται απϐ 
τουσ παραπϊνω κανονιςμοϑσ και αποφϊςεισ. 
15. Σα ενιαύα Σιμολϐγια διαφϐρων κατηγοριών εργαςιών που εγκρύθηκαν με την αριθ. Εγκϑκλιο 
9/2602-2013 του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ, Ανταγωνιςτικϐτητασ, Τποδομών, Μεταφορών & 
Δικτϑων. 
16. Ο Κτιριοδομικϐσ Κανονιςμϐσ (Υ.Ε.Κ. 59 Δ/3-2-1989) 
17. Οι κανονιςμού που αναφϋρονται ςτην Σεχνικό Περιγραφό και ςτισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ, 
καθώσ και κϊθε ϊλλη διϊταξη που θα ιςχϑει κατϊ την ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ Περύληψησ 
Διακόρυξησ τησ Δημοπραςύασ. 
18. Οι Πρϐτυπεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (ΠΣΠ) του Ελληνικοϑ Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ 
Φωροταξύασ και Δημοςύων Έργων (Τ.ΠΕ.ΦΩ. .Ε) ό του προγενϋςτερου Τπουργεύου Δημοςύων 
Έργων (Τ. .Ε), ςτο μϋροσ που αυτϋσ δεν αντιβαύνουν την Κοινοτικό Νομοθεςύα. 
19. Σο Π. . 334/94 (ΥΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προώϐντα Δομικών Καταςκευών». 
20. Σο Π. . 305/96 (ΥΕΚ 212 Α/29-8-96), περύ ελϊχιςτων προδιαγραφών αςφαλεύασ και υγεύασ 
που πρϋπει να εφαρμϐζονται ςτα προςωρινϊ ό κινητϊ εργοτϊξια. 
21. Ο Ν.1396/83 «Τποχρεώςεισ λόψησ και τόρηςησ των μϋτρων αςφαλεύασ ςτισ οικοδομϋσ και 
λοιπϊ ιδιωτικϊ τεχνικϊ ϋργα» (ΥΕΚ 1264/83). 

ΑΡΘΡΟ 1.9 - Γλώςςα 

Επύςημη γλώςςα τησ ςϑμβαςησ εύναι η Ελληνικό και ςε αυτό θα ςυντϊςςονται ϐλα τα ϋγγραφα, 
η αλληλογραφύα κτλ. Αναδϐχου και Τπηρεςύασ. ε περύπτωςη που υπϊρχουν κεύμενα ςυνταγμϋνα 
ςε δϑο γλώςςεσ, για κϊθε περύπτωςη ερμηνεύασ επύςημη και υπεριςχϑουςα εύναι η Ελληνικό 
Γλώςςα. 

ΑΡΘΡΟ 1.10 - ειρϊ ιςχύοσ ςυμβατικών τευχών 

Σα ςυμβατικϊ τεϑχη και ςτοιχεύα αλληλοςυμπληρώνονται αλλϊ ςε περύπτωςη αςυμφωνύασ 
μεταξϑ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ ϐρων, η ςειρϊ ιςχϑοσ καθορύζεται ωσ εξόσ, εκτϐσ εϊν ορύζεται 
διαφορετικϊ ςτη Διακόρυξη: 

1) Σο ςυμφωνητικϐ. 
2) Η Διακόρυξη. 
3) Η Οικονομικό Προςφορϊ. 
4) Σο Σιμολϐγιο Μελϋτησ. 
5) Η παροϑςα Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.). 
6) Οι Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ ϐπωσ περιλαμβϊνονται ςτην αναφορϊ των ΕΣΕΠ ςτο αναλυτικϐ 
τιμολϐγιο.  
7) Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.) 
8) Ο Προϒπολογιςμϐσ Μελϋτησ. 
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9) Οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ, που θα χορηγηθοϑν ςτον ανϊδοχο απϐ την υπηρεςύα και οι 
εγκεκριμϋνεσ τεχνικϋσ μελϋτεσ, που θα ςυνταχθοϑν απϐ τον Ανϊδοχο, αν προβλϋπεται η 
περύπτωςη αυτό απϐ τα ςυμβατικϊ τεϑχη ό προκϑψει κατϊ τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ περύ 
τροποπούηςησ των μελετών του ϋργου. 
10) Σο χρονοδιϊγραμμα/Πρϐγραμμα καταςκευόσ των ϋργων, ϐπωσ αυτϐ τελικϊ θα εγκριθεύ 
απϐ την Τπηρεςύα 

Επύςησ ϋχουν ςυμβατικό ιςχϑ, επϐμενη των παραπϊνω: 
(1) Σα εγκεκριμϋνα ενιαύα Σιμολϐγια του ϊρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 
(2) Οι Ευρωκώδικεσ. 
(3) Οι Πρϐτυπεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (Π.Σ.Π.) του Τ.ΠΕ.ΦΩ. .Ε. (ό του τ. Τ. .Ε.) 
(4) Οι προδιαγραφϋσ ΕΛ.Ο.Σ. και Ι.5.Ο. 

ΑΡΘΡΟ 1.11 - υμμόρφωςη με το θεςμικό πλαύςιο - τόρηςη των αςτυνομικών διατϊξεων 

Ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει τη ςυμβατικό υποχρϋωςη να τηρεύ το ςϑνολο των κανϐνων του 
εςωτερικοϑ δικαύου, την κοινοτικό νομοθεςύα, καθώσ και τη διεθνό νομοθεςύα, που ϋχει καταςτεύ 
εςωτερικϐ δύκαιο. 

Η κατϊ τα προηγοϑμενα ςυμβατικό υποχρϋωςη του Αναδϐχου αναφϋρεται ςτουσ κανϐνεσ 
δικαύου που διϋπουν τισ πρϊξεισ ό παραλεύψεισ εκπλόρωςησ των ςυμβατικών του υποχρεώςεων 
ό πρϊξεισ ό παραλεύψεισ που ϋγιναν κατϊ την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του αυτών και 
βρύςκονται ςε ςυνϊφεια με αυτϋσ. Επιπροςθϋτωσ, ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει τη ςυμβατικό 
υποχρϋωςη να τηρεύ τουσ κανϐνεσ δικαύου τησ εςωτερικόσ νομοθεςύασ ϊλλων κρατών, εφϐςον οι 
τελευταύοι διϋπουν πρϊξεισ ό παραλεύψεισ εκπλόρωςησ των ςυμβατικών του υποχρεώςεων ό 
πρϊξεισ ό παραλεύψεισ που ϋγιναν κατϊ την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του αυτών και 
βρύςκονται ςε ςυνϊφεια με αυτϋσ. Οι ανωτϋρω υποχρεώςεισ του Αναδϐχου επεκτεύνονται και 
ςτην τόρηςη του δικαύου τησ διεθνοϑσ ευθϑνησ για τισ περιπτώςεισ που τυχϐν ϋχουν εφαρμογό 
και τησ οπούασ ο μηχανιςμϐσ κινεύται αυτϐματα και απειλοϑνται κυρώςεισ τϐςο κατϊ του 
υπαύτιου Αναδϐχου ϐςο και κατϊ του κρϊτουσ τησ υπηκοϐτητϊσ του ό τησ ϋδρασ του. 
Επύςησ ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να ανακοινώνει αμϋςωσ ςτην Τπηρεςύα το 
περιεχϐμενο ϐλων των δικογρϊφων ό ϊλλων δημοςύων ό ιδιωτικών εγγρϊφων, που του 
κοινοποιοϑνται και αναφϋρονται ςτην εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων. Η 
υποχρϋωςό του αυτό καλϑπτει και ϋγγραφα που εκδϐθηκαν απϐ αρχϋσ τησ αλλοδαπόσ. 
Ο Ανϊδοχοσ, ωσ υπεϑθυνοσ για την τόρηςη των Νϐμων, των Αςτυνομικών και λοιπών διατϊξεων, 
υποχρεοϑται ειδικϐτερα να ανακοινώνει χωρύσ αμϋλεια ςτη Διευθϑνουςα Τπηρεςύα τισ ςχετικϋσ 
διαταγϋσ και εντολϋσ των διαφϐρων Αρχών ςχετικϊ με υποδεικνυϐμενα μϋτρα ελϋγχου και 
αςφαλεύασ κτλ., που απευθϑνονται ό κοινοποιοϑνται ςε αυτϐν κατϊ τη διϊρκεια τησ ιςχϑοσ τησ 
ςϑμβαςησ. 

ΑΡΘΡΟ 1.12 - Ευθύνη μελών κοινοπραξύασ 

Η ευθϑνη μελών Κοινοπραξύασ διϋπεται απϐ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 140 του Ν.4412/2016. 

2. Ε Ρ Γ Ο Δ Ο Σ Η   

ΑΡΘΡΟ 2.1 - Ωδειεσ και εγκρύςεισ 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται ςτην ϋκδοςη ό εξαςφϊλιςη, με μϋριμνα, ευθϑνη και δαπϊνεσ του, των 
κϊθε εύδουσ αδειών ό υποχρεωτικών παραςτατικών ςτοιχεύων που προβλϋπονται απϐ τη 
νομοθεςύα ό αλλαχοϑ και που εύναι απαραύτητεσ προϒποθϋςεισ για την εκτϋλεςη των κϊθε εύδουσ 
εργαςιών. Προσ τοϑτο ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να υποβϊλλει το ςχετικϐ αύτημϊ του ςτην, κατϊ 
περύπτωςη, αρμϐδια 
Τπηρεςύα. Παρϊλληλα οφεύλει να κοινοποιεύ το αύτημϊ του (με αντύγραφα ϐλων των ςυναφών 
δικαιολογητικών) ςτην Διευθϑνουςα Τπηρεςύα. Η υποχρϋωςη αυτό ιςχϑει και για τισ 
περιπτώςεισ αδειών ό υποχρεώςεων χρηματοοικονομικόσ φϑςησ. 
Ο Δόμοσ ουδεμύα υποχρϋωςη αναλαμβϊνει για να παρϊςχει ςτον Ανϊδοχο τισ απαιτοϑμενεσ 
διοικητικϋσ ϊδειεσ για τη διενϋργεια των πρϊξεων εκπλόρωςησ των ςυμβατικών του 
υποχρεώςεων. 
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Όςον αφορϊ ϊδειεσ που μποροϑν να εκδοθοϑν κατϊ διακριτικό ευχϋρεια τησ αρμϐδιασ 
διοικητικόσ αρχόσ, ο Ανϊδοχοσ εξακολουθεύ να φϋρει αποκλειςτικϊ τον κύνδυνο μη ϋκδοςόσ τουσ. 
Κατ' εξαύρεςη, ο Δόμοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να τον ςυνδρϊμει, εφϐςον ςυντρϋχουν οι 
ακϐλουθεσ προϒποθϋςεισ: 
1. Ο νϐμοσ καταλεύπει ςτον Δόμο τη διακριτικό ευχϋρεια να παρϊςχει τη ςυνδρομό αυτό ό ϐχι. 
2. Η παροχό τησ ςυνδρομόσ αυτόσ δεν θα ςυνιςτοϑςε κακό χρόςη τησ διακριτικόσ του 
ευχϋρειασ ό κατϊχρηςη εξουςύασ. 

Ο Δόμοσ αναλαμβϊνει να παρϊςχει τη ςυνδρομό του κατϐπιν ςχετικοϑ αιτόματοσ του Αναδϐχου 
και μϐνο με τουσ τϑπουσ και τα μϋςα, που του επιτρϋπει ό του επιβϊλλει η κατϊ περύπτωςη 
εφαρμοςτϋα για την ϋκδοςό τησ ϊδειασ διοικητικό ό αποδεικτικό διαδικαςύα. 

ΑΡΘΡΟ 2.2 - Ο Επιβλϋπων 

Η επύβλεψη καταςκευόσ του ϋργου γύνεται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 136 του Ν. 4412/2016 και 
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 8 παρ 3 του ΠΔ 437/1981. Η διευθϑνουςα υπηρεςύα ορύζει, ωσ επιβλϋπων, 
τεχνικϐ υπϊλληλο που θα παρακολουθεύ το ϋργο και γενικϊ θα προβαύνει ςε κϊθε νϐμιμη 
ενϋργεια για την καλό και ϋγκαιρη εκτϋλεςη των ϋργων. Παρακολουθεύ και ελϋγχει την ποιϐτητα 
και ποςϐτητα των εργαςιών και γενικϊ να τηροϑνται οι ϐροι τησ ςϑμβαςησ και τησ παροϑςασ 
ςυγγραφόσ απϐ τον ανϊδοχο. 
Εϊν κατϊ τη διϊρκεια τησ καταςκευόσ του ϋργου και μετϊ απϐ αυτό μϋχρι τησ οριςτικόσ 
παραλαβόσ, ο επιβλϋπων κρύνει ϐτι η καταςκευό του ϋργου ό τμόματοσ αυτοϑ δεν πληρού τουσ 
ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ ό το ϋργο ϋχει ελαττώματα το αναφϋρει αμϋςωσ ςτη Διευθϑνουςα Τπηρεςύα 
και αυτό αφοϑ διαπιςτώςει κατϐπιν επιθεώρηςησ τα ελαττώματα αυτϊ απευθϑνει ςτον ανϊδοχο 
ειδικό διαταγό ςχετικϊ με την αποκατϊςταςη τουσ μϋςα ςε εϑλογη προθεςμύα ό το ποςοςτϐ 
μεύωςησ τησ αμοιβόσ του αναδϐχου για τισ αντύςτοιχεσ εργαςύεσ και πιθανϐν και την εκτϋλεςη 
οριςμϋνων εργαςιών για τον περιοριςμϐ των ελαττωμϊτων ςϑμφωνα με το ϊρθρο 159 του 
Ν.4412/2016. 
Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να επιτρϋπει ελεϑθερα την εύςοδο ςτον επιβλϋποντα και ςε ϐλουσ τουσ 
εντεταλμϋνουσ για την επύβλεψη του ϋργου υπαλλόλουσ τησ Τπηρεςύασ, ϐπωσ επύςησ και ςτουσ 
ςυμβοϑλουσ, που τυχϐν θα χρηςιμοποιόςει η Τπηρεςύα για να τη ςυνδρϊμει και για ϐποιον ϊλλο 
η Τπηρεςύα αποφαςύςει να δώςει ςχετικό ϋγκριςη ςϑμφωνα με το ϊρθρο 138 παρ 14 του 
Ν.4412/2016. Σο γεγονϐσ ϐτι η Τπηρεςύα επιβλϋπει το ϋργο δεν απαλλϊςςει τον Ανϊδοχο απϐ 
οποιαδόποτε ευθϑνη που προκϑπτει απϐ τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ και τουσ ιςχϑοντεσ 
νϐμουσ (βλ. και Άρθρο 3.1 τησ παροϑςασ «Τποχρεώςεισ του Αναδϐχου). 

ΑΡΘΡΟ 2.3 - Αντικατϊςταςη Επιβλϋποντα 

Ο Δόμοσ διατηρεύ το δικαύωμα τησ αντικατϊςταςησ του επιβλϋποντα οποτεδόποτε και για 
οποιοδόποτε αιτύα, χωρύσ εκ του λϐγου τοϑτου να θεωρεύται ϐτι προςβϊλλεται ϋννομο ςυμφϋρον 
του Αναδϐχου ό να ςτοιχειοθετεύται δικαύωμα ςτον Ανϊδοχο να αξιώςει αποζημύωςη ό 
παρϊταςη προθεςμιών. 
 
 
3. Α Ν Α Δ Ο Φ Ο  
 

ΑΡΘΡΟ 3.1 - Τποχρεώςεισ του Αναδόχου 

Οι γενικϋσ υποχρεώςεισ του αναδϐχου ορύζονται ςτο ϊρθρο 138 του Ν 4412/2016. 
Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταςκευϊςει το ϋργο κατϊ τουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ και τισ 
ςϑμφωνεσ προσ αυτό και το νϐμο ϋγγραφεσ εντολϋσ τησ διευθϑνουςασ υπηρεςύασ. 
Τποχρεοϑται να εφαρμϐζει πιςτϊ τα προβλεπϐμενα απϐ την εγκεκριμϋνη μελϋτη, τη διακόρυξη 
και προϒπολογιςμϐ του ϋργου και την ΣΤ ςε ϐ,τι αφορϊ τισ μονϊδεσ εργαςύασ και την τόρηςη 
των τεχνικών προδιαγραφών, χωρύσ καμιϊ παρϋκκλιςη χωρύσ την ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ. 
Οι ςϑμφωνεσ με τουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ και το νϐμο, ϋγγραφεσ εντολϋσ που δύνονται απϐ το 
αρμϐδιο ϐργανο για ςυμπλόρωςη ό τροποπούηςη των ςτοιχεύων τησ μελϋτησ καθώσ και η 
εκτϋλεςη των εγκεκριμϋνων ςυμπληρωματικών εργαςιών εύναι υποχρεωτικό για τον ανϊδοχο. 
χετικϊ με τισ αυξομειώςεισ εργαςιών και τισ νϋεσ εργαςύεσ ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 156 
του Ν. 4412/201. Ο ανϊδοχοσ δεν δικαιοϑται να λϊβει αποζημύωςη ό αϑξηςη τιμών για 
μεταβολϋσ ςτα ϋργα που ϋγιναν χωρύσ ϋγγραφη διαταγό, ϋςτω και αν βελτιώνουν το ϋργο. 
Εϊν κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ των εργαςιών ο ανϊδοχοσ αντιμετωπύςει ςυνθόκεσ ό εμπϐδια τα 
οπούα δεν προβλϋπονται απϐ τη μελϋτη και την Σεχνικό περιγραφό, οφεύλει να ειδοποιόςει 
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αμϋςωσ και εγγρϊφωσ την Διευθϑνουςα Τπηρεςύα για την περαιτϋρω αντιμετώπιςη τοϑτων. 
Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται με πρωτοβουλύα και ευθϑνη δικό του να βρει τα κατϊλληλα για τα ϋργα 
μηχανόματα ςτον αριθμϐ και ςτο εύδοσ που χρειϊζονται για την ϋντεχνη και εντϐσ τησ ολικόσ 
προθεςμύασ, που προβλϋπεται απϐ το ϊρθρο 6.3 τησ παροϑςασ (υνολικό Προθεςμύα), 
περϊτωςησ των εργαςιών. 
Καμύα παρϊταςη τησ ςυμβατικόσ προθεςμύασ ό πρϐςθετη αποζημύωςη πϋραν των ςυμβατικών 
τιμών μονϊδασ αναγνωρύζεται ςε περύπτωςη δυςκολιών για την εξεϑρεςη μηχανημϊτων, βλαβών 
ό αδυναμιών χρηςιμοπούηςησ αυτών. Οι χειριςτϋσ των μηχανημϊτων πρϋπει να κατϋχουν το 
ανϊλογο με το μηχϊνημα δύπλωμα. Οι δαπϊνεσ μεταφορϊσ των μηχανημϊτων ςτουσ τϐπουσ των 
ϋργων βαρϑνουν τον ανϊδοχο. 
Ο ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει ϐλεσ τισ δαπϊνεσ τισ ςχετικϋσ με τουσ μιςθοϑσ, ημερομύςθια 
αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ και λοιπϋσ εργοδοτικϋσ επιβαρϑνςεισ του προςωπικοϑ το οπούο θα 
απαςχολόςει κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών. Επύςησ τον ανϊδοχο επιβαρϑνει η αξύα των κϊθε 
φϑςεωσ υλικών που θα χρηςιμοποιηθοϑν κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών (καϑςιμα -λιπαντικϊ 
-εκρηκτικϊ, κ.λ.π.) τα μιςθώματα των μηχανημϊτων, μεταφορικών μϋςων ωσ επύςησ και ϐλα τα 
γενικϊ ϋξοδα αυτοϑ. 
Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να τηρεύ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ, των 
διατϊξεων και κανονιςμών για την πρϐληψη ατυχημϊτων ςτο προςωπικϐ του ό ςτο προςωπικϐ 
του φορϋα του ϋργου ό ςε οποιονδόποτε τρύτο και για τη λόψη μϋτρων προςταςύασ του 
περιβϊλλοντοσ. χετικϊ με τη λόψη μϋτρων αςφϊλειασ εύναι υποχρεωμϋνοσ να εκπονεύ με ευθϑνη 
του κϊθε ςχετικό μελϋτη (ςτατικό ικριωμϊτων, μελϋτη προςωρινόσ ςόμανςησ ϋργων κλπ) και να 
λαμβϊνει ϐλα τα ςχετικϊ μϋτρα. Υϋρει δε ακϋραια την ευθϑνη για κϊθε ατϑχημα το οπούο όθελε 
ςυμβεύ, ςε οποιονδόποτε κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών που ανϋλαβε. 
Ο ανϊδοχοσ ευθϑνεται για κϊθε ζημιϊ που προκαλεύται απϐ αυτϐν ό το ςυνεργεύο του ςτο 
Δημϐςιο ό οποιονδόποτε τρύτο. 
Κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να προςτατεϑει την υπϊρχουςα 
βλϊςτηςη του χώρου εκτϋλεςησ των εργαςιών, φϋρει δε ακϋραια την ευθϑνη τυχϐν εκρόξεωσ 
πυρκαγιϊσ απϐ αιτύα που ςχϋςη θα ϋχει με το εργοτϊξιο. 
Οι δαπϊνεσ τησ επύ του εδϊφουσ εφαρμογόσ των εγκεκριμϋνων χαρϊξεων, τησ καταςκευόσ 
ςταθερών ςημεύων, εκτϑπωςησ ςχεδύων, καταμετρόςεων εν γϋνει, η ςϑςταςη των εργοταξύων, η 
ςυντόρηςη των οδών προςπελϊςεωσ του ϋργου, βαρϑνουν τον ανϊδοχο. 
Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται για την καταςκευό και τοποθϋτηςη τισ προςωρινόσ και αναμνηςτικόσ 
πινακύδασ πληροφϐρηςησ του ϋργου, καταςκευαςμϋνη ςϑμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ. 
Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να μην εμποδύζει την εκτϋλεςη εργαςιών που δεν περιλαμβϊνονται ςτη 
ςϑμβαςη απϐ ϊλλουσ εργολόπτεσ που χρηςιμοποιεύ η Τπηρεςύα ό απϐ την ύδια την Τπηρεςύα, ό 
και το προςωπικϐ αυτόσ ό κϊθε ϊλλησ αρχόσ που αςχολεύτε με την εκτϋλεςη ϋργου μϋςα ςτο ύδιο 
εργοτϊξιο ό πληςύον αυτοϑ. 
Η δαπϊνη εκτϋλεςησ των ανωτϋρω εργαςιών ϋχει υπολογιςθεύ ςτισ αντύςτοιχεσ τιμϋσ του 
τιμολογύου και για το λϐγο αυτϐ καμύασ ϊλλησ πρϐςθετησ αποζημύωςησ δικαιοϑται ο εργολϊβοσ. 

ΑΡΘΡΟ 3.2 - Επαλόθευςη ςτοιχεύων που χορηγούνται 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται, μετϊ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ (αλλϊ και ϐλοι οι διαγωνιζϐμενοι 
κατϊ τη φϊςη του διαγωνιςμοϑ εφϐςον το κρύνουν αναγκαύο) να επαληθεϑςει ϐλα τα ςτη 
διϊθεςό τουσ ςτοιχεύα απϐ την Τπηρεςύα και να υποβϊλλει γραπτώσ τυχϐν επιςημϊνςεισ του και 
προτϊςεισ για ςυμπλόρωςη, τροποπούηςη ό βελτιςτοπούηςη των εργαςιών και των μεθϐδων 
υλοπούηςησ του ϋργου. Ο ϋλεγχοσ των διατιθεμϋνων ςτοιχεύων με επύ τϐπου μετρόςεισ υπϊγεται 
ςτην κατηγορύα των ειδικών υποχρεώςεων του Αναδϐχου, για τισ οπούεσ δεν προβλϋπεται 
καταβολό αμοιβόσ ςτον Ανϊδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 3.3 - Διεύθυνςη του Ϊργου από τον Ανϊδοχο 

Η διεϑθυνςη των ϋργων απϐ τον ανϊδοχο ςτουσ τϐπουσ καταςκευόσ γύνεται ςϑμφωνα με το 
ϊρθρο 139 του Ν.4412/2016. Ειδικϐτερα θα πρϋπει να γύνεται απϐ τεχνικοϑσ που ϋχουν τα 
κατϊλληλα προςϐντα και εύναι αποδεκτη απϐ την Τπηρεςύα. Η επύ τϐπου των ϋργων παρουςύα 
τεχνικοϑ ςτελϋχουσ ό τεχνικοϑ υπαλλόλου τησ εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ εύναι υποχρεωτικό και 
ανϊλογη με τη φϑςη και το μϋγεθοσ του καταςκευαζϐμενου ϋργου - ϋνασ τεχνικϐσ 
διπλωματοϑχοσ ανώτατου εκπαιδευτικοϑ ιδρϑματοσ (ΑΕΙ) ό ανώτατου τεχνολογικοϑ 
εκπαιδευτικοϑ ιδρϑματοσ (ΑΣΕΙ) 

Για το προςωπικϐ που αποτελεύ την ελαχύςτη ςτελϋχωςη, απαιτεύται προςκϐμιςη ςτη 
διευθϑνουςα υπηρεςύα βεβαύωςησ του οικεύου αςφαλιςτικοϑ φορϋα, ςτην οπούα θα 
αναγρϊφεται και ο χρϐνοσ αςφϊλιςησ των εργαζομϋνων. 
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ΑΡΘΡΟ 3.4 - Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται για παροχό εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ των καταςκευών του ϋργου 
ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 72 του Ν. 4412/2016 και ϐπωσ ορύζεται ςτο τησ Σεϑχουσ 
Διακόρυξησ. 
Σο ϑψοσ τησ εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ καθορύζεται ςε ποςοςτϐ 5% επύ τησ αξύασ τησ ςϑμβαςησ 
χωρύσ να υπολογύζεται ο ΥΠΑ. Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη 
παρϊβαςησ των ϐρων τησ ςϑμβαςησ, ϐπωσ αυτό ειδικϐτερα ορύζει. 
ϑμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ.6 εδϊφιο β του Ν. 4412/2016, η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ του 
ϋργου περιορύζεται ςε ποςοςτϐ εύκοςι τοισ εκατϐ (20%) τησ αρχικόσ εγγϑηςησ, ϐπωσ τυχϐν 
ςυμπληρώθηκε κατϐπιν τησ υπογραφόσ ςυμπληρωματικών ςυμβϊςεων, αμϋςωσ μετϊ την 
ϋγκριςη του Πρωτοκϐλλου Προςωρινόσ Παραλαβόσ. Σο ςϑνολο τησ εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ 
επιςτρϋφεται χωρύσ καθυςτϋρηςη, αμϋςωσ μετϊ την ϋγκριςη του Πρωτοκϐλλου Οριςτικόσ 
Παραλαβόσ και τη ςϑνταξη του τελικοϑ λογαριαςμοϑ του ϋργου. 

ΑΡΘΡΟ 3.5 - Νόμιμοσ εκπρόςωποσ Αναδόχου 

Ιςχϑουν ϐςα ορύζονται ςτο ϊρθρο 138 και ςτο ϊρθρο 143 του Ν.4412/2016, ϐπωσ ιςχϑουν 
ςόμερα. Η διεϑθυνςη των ϋργων απϐ την πλευρϊ του αναδϐχου ςτουσ τϐπουσ καταςκευόσ τουσ 
γύνεται απϐ τεχνικοϑσ που ϋχουν τα κατϊλληλα προςϐντα και εύναι αποδεκτού απϐ την Τπηρεςύα. 
Η επύ τϐπου των ϋργων παρουςύα τεχνικοϑ ςτελϋχουσ ό τεχνικοϑ υπαλλόλου τησ εργοληπτικόσ 
επιχεύρηςησ εύναι υποχρεωτικό και ανϊλογη με τη φϑςη και το μϋγεθοσ του καταςκευαζϐμενου 
ϋργου. 
Ο ανϊδοχοσ γνωςτοποιεύ ςτη διευθϑνουςα υπηρεςύα τη νϐμιμη εκπροςώπηςό ό τουσ τυχϐν 
πληρεξοϑςιουσ. 
Όταν πρϐκειται για υπογραφό του χρονοδιαγρϊμματοσ, των επιμετρόςεων, των πρωτοκϐλλων 
αφανών εργαςιών, των πρωτοκϐλλων κανονιςμοϑ τιμών μονϊδοσ νϋων εργαςιών (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Ε.) 
των Ανακεφαλαιωτικών Πινϊκων, ςυμπληρωματικών ςυμβϊςεων, των πιςτοποιόςεων και τησ 
επύ τϐπου παρακολοϑθηςησ και διούκηςησ καταςκευόσ του ϋργου, ο ανϊδοχοσ μπορεύ να 
αντιπροςωπευθεύ απϐ τεχνικϐ ςτϋλεχοσ τησ επιχεύρηςησ ό ϊλλο τεχνικϐ που ϋχει τα νϐμιμα 
τυπικϊ και ουςιαςτικϊ προςϐντα. ε περύπτωςη κοινοπραξύασ ιςχϑουν τα ϐςα ορύζονται ςτο 
ϊρθρο 140 του Ν 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 3.6 - Τπεργολαβύα 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 131 του Ν. 4412/2016. 
ε περύπτωςη χρηςιμοπούηςησ υπεργολϊβων για την εκτϋλεςη μϋρουσ του ϋργου, ο Ανϊδοχοσ, ςε 
κϊθε περύπτωςη, παραμϋνει μϐνοσ και αποκλειςτικϐσ υπεϑθυνοσ για τισ υπϐψη εργαςύεσ, τισ 
ςυνυφαςμϋνεσ ςυνϋπειεσ και ευθϑνεσ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 138 του Ν 4412/2016. 
Η Τπηρεςύα ϋχει το δικαύωμα να ζητόςει κϊθε ςτοιχεύο (ςυμβατικϐ, οικονομικϐ, προϐδου, 
ολοκλόρωςησ κτλ.) που ςχετύζεται με την εκπλόρωςη των υποχρεώςεων των υπεργολϊβων, ωσ 
εϊν αυτϊ αφοροϑςαν την εκπλόρωςη ςυμβατικών υποχρεώςεων του Αναδϐχου κατϊ τη 
ςϑμβαςη. 

ΑΡΘΡΟ 3.7 - Τποκατϊςταςη 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 164 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 3.8 - Απαιτούμενα μϋτρα αςφαλεύασ και υγεύασ ςτο εργοτϊξιο 

3.8.1 Ο ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη για την τόρηςη των διατϊξεων τησ εργατικόσ νομοθεςύασ, 
των διατϊξεων και κανονιςμών για την πρϐληψη ατυχημϊτων ςτο προςωπικϐ του, ό ςτο 
προςωπικϐ του φορϋα του ϋργου, ό ςε οποιονδόποτε τρύτο, ώςτε να εξαλεύφονται ό να 
ελαχιςτοποιοϑνται οι κύνδυνοι ατυχημϊτων ό επαγγελματικών αςθενειών κατϊ τη φϊςη 
καταςκευόσ του ϋργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 7 -9), Ν.4412/2016 (αρ 138 παρ. 7), Ν.3850/10 (αρ. 42) 
(Ο Ν.3850/10 Κϑρωςη του Κώδικα νϐμων για την υγεύα και την αςφϊλεια των εργαζομϋνων αρ. 
δεϑτερο, καταργεύ διατϊξεισ που ρυθμύζονται απϐ αυτϐν ϐπωσ διατϊξεισ των: Ν. 1568/85, ΠΔ 
294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.) 

3.8.2 τα πλαύςια τησ ευθϑνησ του, ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται: 

α. Να εκπονεύ κϊθε ςχετικό μελϋτη (ςτατικό ικριωμϊτων, μελϋτη προςωρινόσ ςόμανςησ ϋργων 
κλπ) και να λαμβϊνει ϐλα τα ςχετικϊ μϋτρα Ν.4412/2016 (αρθ. 138 παρ. 7) 
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β. Να λαμβϊνει μϋτρα προςταςύασ ςϑμφωνα με την ιςχϑουςα νομοθεςύα ςτο χϋδιο Αςφϊλειασ 
και Τγεύασ (ΑΤ), ϐπωσ αυτϐ ρυθμύζεται με τισ αποφϊςεισ του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ: ΔΙΠΑΔ/οικ177/2-
3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιϊγραμμα των εργαςιών, 
καθώσ και τισ ενδεχϐμενεσ τροποποιόςεισ ό ϊλλεσ αναγκαύεσ αναπροςαρμογϋσ των μελετών 
κατϊ τη φϊςη τησ μελϋτησ και τησ καταςκευόσ του ϋργου: Ν.3669/08 (αρ.138 παρ.8). 

γ. Να επιβλϋπει ανελλιπώσ την ορθό εφαρμογό των μϋτρων αςφϊλειασ και υγεύασ των 
εργαζομϋνων, να τουσ ενημερώνει/εκπαιδεϑει για την αναγκαιϐτητα τησ τόρηςησ των μϋτρων 
αυτών κατϊ την εργαςύα, να ζητϊ τη γνώμη τουσ και να διευκολϑνει τη ςυμμετοχό τουσ ςε 
ζητόματα αςφϊλειασ και υγεύασ: ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 
42-49). 

Για τη ςωςτό εφαρμογό τησ παρ.γ ςτουσ αλλοδαποϑσ εργαζϐμενουσ, εύναι αυτονϐητο ϐτι η 
γνώςη απϐ αυτοϑσ τησ ελληνικόσ γλώςςασ κρύνεται απαραύτητη ώςτε να μποροϑν να κατανοοϑν 
την αναγκαιϐτητα και τον τρϐπο εφαρμογόσ των μϋτρων αςφϊλειασ και υγεύασ (εκτϐσ ειδικών 
περιπτώςεων ϐπου τμόμα ό ϐλο το ϋργο ϋχει αναλϊβει να καταςκευϊςει ξϋνη εξειδικευμϋνη 
εταιρεύα). 

3.8.3 ϑμφωνα με τα προαναφερϐμενα τησ παρ.2, ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να τηρεύ τα 
ακϐλουθα : 

3.8.3.1 Εκ των προτϋρων γνωςτοπούηςη - χϋδιο Αςφαλεύασ Τγεύασ (ΑΤ) - 
Υϊκελοσ Αςφϊλειασ Τγεύασ (ΥΑΤ) και ςυγκεκριμϋνα: 

α. Να διαβιβϊςει ςτην αρμϐδια επιθεώρηςη εργαςύασ πριν απϐ την ϋναρξη των εργαςιών, την εκ 
των προτϋρων γνωςτοπούηςη, προκειμϋνου για εργοτϊξιο με προβλεπϐμενη διϊρκεια εργαςιών 
που θα υπερβαύνει τισ 30 εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ςτο οπούο θα απαςχολοϑνται ταυτϐχρονα 
περιςςϐτεροι απϐ 20 εργαζϐμενοι ό ο προβλεπϐμενοσ ϐγκοσ εργαςύασ θα υπερβαύνει τα 500 
ημερομύςθια: ΠΔ305/96 (αρ. 3 παρ. 12 και 13). Η γνωςτοπούηςη καταρτύζεται ςϑμφωνα με το 
παρϊρτημα III του ϊρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

β. Ο ανϊδοχοσ και εϊν δεν υπϊρχει ο κϑριοσ του ϋργου, εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταρτύςει και να 
υποβϊλλει ςτη Δ/νςη του ϋργου υπηρεςύασ, εντϐσ προθεςμύασ 25 ημερών, απϐ την υπογραφό 
τησ ςϑμβαςησ, χϋδιο αςφϊλειασ και υγεύασ (ΑΤ) και φϊκελο αςφϊλειασ και υγεύασ (ΥΑΤ) και 
να α κολουθόςει τισ υποδεύξεισ/προβλϋψεισ των ΑΤ - ΥΑΤ, τα οπούα αποτελοϑν τμόμα τησ 
τεχνικόσ μελϋτησ του ϋργου (οριςτικόσ ό εφαρμογόσ) ςϑμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 8) 
και την ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ. 

γ. Να αναπτϑξει, να προςαρμϐςει και να ςυμπληρώςει τα ΑΤ-ΥΑΤ τησ μελϋτησ (τυχϐν 
παραλεύψεισ που θα διαπιςτώςει ο ύδιοσ ό που θα του ζητηθοϑν απϐ την Τπηρεςύα), ςϑμφωνα με 
τη μεθοδολογύα που θα εφαρμϐςει ςτο ϋργο ανϊλογα με την καταςκευαςτικό του δυςκολύα, τισ 
ιδιαιτερϐτητϋσ του, κλπ (μϋθοδοσ καταςκευόσ, ταυτϐχρονη εκτϋλεςη φϊςεων εργαςιών, 
πολιτικό αςφϊλειασ, οργϊνωςη, εξοπλιςμϐσ κλπ.) 

δ. Να αναπροςαρμϐςει τα ΑΤ-ΥΑΤ ώςτε να περιληφθοϑν ςε αυτϊ εργαςύεσ που θα 
προκϑψουν λϐγω τροποπούηςησ τησ εγκεκριμϋνησ μελϋτησ και για τισ οπούεσ θα απαιτηθοϑν 
τα προβλεπϐμενα απϐ την ιςχϑουςα νομοθεςύα, μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ: ΠΔ 305/96 (αρ. 
3 παρ. 9) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/ 889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ. 

ε. Να τηρόςει τα ΑΤ-ΥΑΤ ςτο εργοτϊξιο, κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ. 10) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ και να τα ϋχει ςτη 
διϊθεςη ελεγκτικών αρχών. 

ςτ. υμπληρωματικϋσ αναφορϋσ ςτο χϋδιο Αςφαλεύασ Τγεύασ (ΑΤ) και ςτο Υϊκελο 
Αςφαλεύασ Τγεύασ (ΥΑΤ). 

Σο ΑΤ αποςκοπεύ ςτην πρϐληψη και ςτον περιοριςμϐ των κινδϑνων για τουσ εργαζϐμενουσ 
και για τα ϊλλα εμπλεκϐμενα μϋρη που παρευρύςκονται ςτο εργοτϊξιο κατϊ τη διϊρκεια 
καταςκευόσ του ϋργου. 

Αντύςτοιχα ο ΥΑΤ αποςκοπεύ ςτην πρϐληψη και ςτον περιοριςμϐ των κινδϑνων για ϐςουσ 
μελλοντικϊ αςχοληθοϑν με τη ςυντόρηςη ό την επιςκευό του ϋργου. 
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1. Σο περιεχϐμενο του ΑΤ και του ΥΑΤ αναφϋρεται ςτο ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.5-7) και ςτισ 
ΤΑ: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρθ. 3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ. 

2. Η υποχρϋωςη εκπϐνηςησ ΑΤ προβλϋπεται ςϑμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.4), ϐταν: 
α. απαιτεύται υντονιςτόσ ςτη φϊςη τησ μελϋτησ, δηλ. ϐταν θα απαςχοληθοϑν περιςςϐτερα 
του ενϐσ ςυνεργεύα ςτην καταςκευό. 
β. οι εργαςύεσ που πρϐκειται να εκτελεςτοϑν ενϋχουν ιδιαιτϋρουσ κινδϑνουσ: Π. . 305/96 (αρθ. 
12 παρϊρτημα II) 
γ. απαιτεύται εκ των προτϋρων γνωςτοπούηςη ςτην αρμϐδια επιθεώρηςη εργαςύασ.  

δ. για την ϋναρξη των οικοδομικών εργαςιών, επιβϊλλεται με ευθϑνη του κυρύου ό του ϋχοντοσ 
νϐμιμο δικαύωμα: θεώρηςη του ςχεδύου και του φακϋλου αςφϊλειασ και υγεύασ (ΑΤ, ΥΑΤ) 
του ϋργου απϐ την αρμϐδια Επιθεώρηςη Εργαςύασ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 7 παρ. 1 εδϊφιο 
α'του Ν. 4030/2011 (ΥΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκϑκλιο 
του Ειδ. Γραμματϋα του .ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΥΑΤ καθιερώνεται ωσ απαραύτητο ςτοιχεύο για την προςωρινό και οριςτικό παραλαβό 
κϊθε Δημϐςιου Έργου : ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ 433/2000 του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ, η οπούα ενςωματώθηκε 
ςτο Ν. 4412/2016 

4. Μετϊ την αποπερϊτωςη του ϋργου, ο ΥΑΤ φυλϊςςεται με ευθϑνη του Κυρύου του Έργου 
και το ςυνοδεϑει καθ' ϐλη τη διϊρκεια τησ ζωόσ του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 11) και ΤΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ 

5. Διευκρινόςεισ ςχετικϊ με την εκπϐνηςη του ΑΤ και την κατϊρτιςη του ΥΑΤ 
περιλαμβϊνονται ςτην ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 
ΤΠΕΦΩΔΕ. 

3.8.3.2 Ανϊθεςη καθηκϐντων ςε τεχνικϐ αςφαλεύασ, γιατρϐ εργαςύασ - τόρηςη 
ςτοιχεύων αςφϊλειασ και υγεύασ 
 
Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται: 
Α. Να αναθϋςει καθόκοντα τεχνικοϑ αςφαλεύασ αν ςτο ϋργο απαςχολόςει λιγϐτερουσ απϐ 50 
εργαζϐμενουσ ςϑμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.1 & αρ.12 παρ.4) 
Β. Να αναθϋςει καθόκοντα τεχνικοϑ αςφαλεύασ και ιατροϑ εργαςύασ, αν απαςχολόςει ςτο ϋργο 
50 και ϊνω εργαζϐμενουσ, ςϑμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 & αρ.4 ϋωσ 25) 

Γ. Σα παραπϊνω καθόκοντα μπορεύ να ανατεθοϑν ςε εργαζϐμενουσ ςτην επιχεύρηςη ό ςε ϊτομα 
εκτϐσ τησ επιχεύρηςησ ό να ςυναφθεύ ςϑμβαςη με τισ Εξωτερικϋσ Τπηρεςύεσ Προςταςύασ και 
Πρϐληψησ ό να ςυνδυαςτοϑν αυτϋσ οι δυνατϐτητεσ. Η ανϊθεςη καθηκϐντων ςε ϊτομα εντϐσ τησ 
επιχεύρηςησ γύνεται εγγρϊφωσ απϐ τον ανϊδοχο και αντύγραφϐ τησ κοινοποιεύται ςτην τοπικό 
Επιθεώρηςη Εργαςύασ, ςυνοδεϑεται δε απαραύτητα απϐ αντύςτοιχη δόλωςη αποδοχόσ: Ν. 
3850/10 (αρ. 9). 

Δ . τα πλαύςια των υποχρεώςεων του αναδϐχου καθώσ και των: τεχνικοϑ αςφαλεύασ και ιατροϑ 
εργαςύασ, εντϊςςεται και η υποχρεωτικό τόρηςη ςτο εργοτϊξιο, των ακϐλουθων ςτοιχεύων: 

1. Γραπτό εκτύμηςη προσ τον ανϊδοχο, απϐ τουσ τεχνικϐ αςφαλεύασ και ιατρϐ εργαςύασ, των 
υφιςταμϋνων κατϊ την εργαςύα κινδϑνων για την αςφϊλεια και την υγεύα, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων που αφοροϑν ομϊδεσ εργαζομϋνων που εκτύθενται ςε 
ιδιαύτερουσ κινδϑνουσ Ν. 3850/10 (αρ. 
43 παρ. 1α και παρ. 3-8). 

2. Βιβλύο υποδεύξεων τεχνικοϑ αςφαλεύασ και γιατροϑ εργαςύασ ςτο οπούο θα αναγρϊφουν τισ 
υποδεύξεισ τουσ ο Σεχνικϐσ αςφαλεύασ και ο γιατρϐσ εργαςύασ Ν. 3850/10 (αρ. 14 παρ. 1 και αρ. 
17 παρ. 1) 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να λαμβϊνει ενυπϐγραφα γνώςη των υποδεύξεων αυτών. 
Σο βιβλύο υποδεύξεων τεχνικοϑ αςφαλεύασ και γιατροϑ εργαςύασ ςελιδομετρεύται και θεωρεύται 
απϐ την αρμϐδια επιθεώρηςη εργαςύασ. 
Αν ο ανϊδοχοσ διαφωνεύ με τισ γραπτϋσ υποδεύξεισ και ςυμβουλϋσ του τεχνικοϑ ό του ιατροϑ 
εργαςύασ (Ν. 3850/10 αρ. 20 παρ.4), οφεύλει να αιτιολογεύ τισ απϐψεισ του και να τισ κοινοποιεύ 
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και ςτην επιτροπό Τγεύασ και Αςφαλεύασ (Ε.Τ.Α.Ε.) ό ςτον εκπρϐςωπο των εργαζομϋνων των 
οπούων η ςϑςταςη και οι αρμοδιϐτητεσ προβλϋπονται απϐ τα ϊρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
ε περύπτωςη διαφωνύασ η διαφορϊ επιλϑεται απϐ τον επιθεωρητό εργαςύασ και μϐνο. 

3. Βιβλύο ατυχημϊτων ςτο οπούο θα περιγρϊφεται η αιτύα και η περιγραφό του ατυχόματοσ και 
να το θϋτει ςτη διϊθεςη των αρμϐδιων αρχών Ν. 3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
Σα μϋτρα που λαμβϊνονται για την αποτροπό επανϊληψησ παρομούων ατυχημϊτων, 
καταχωροϑνται ςτο βιβλύο υποδεύξεων τεχνικοϑ αςφαλεύασ. 
Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να αναγγϋλλει ςτισ αρμϐδιεσ επιθεωρόςεισ εργαςύασ, ςτισ πληςιϋςτερεσ 
αςτυνομικϋσ αρχϋσ και ςτισ αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ του αςφαλιςτικοϑ οργανιςμοϑ ςτον οπούο 
υπϊγεται ο εργαζϐμενοσ ϐλα τα εργατικϊ ατυχόματα εντϐσ 24 ωρών και εφϐςον πρϐκειται περύ 
ςοβαροϑ τραυματιςμοϑ ό θανϊτου, να τηρεύ αμετϊβλητα ϐλα τα ςτοιχεύα που δϑναται να 
χρηςιμεϑςουν για την εξακρύβωςη των αιτιών του ατυχόματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α) 

4. Κατϊλογο των εργατικών ατυχημϊτων που εύχαν ωσ ςυνϋπεια για τον εργαζϐμενο 
ανικανϐτητα εργαςύασ μεγαλϑτερη των τριών εργϊςιμων ημερών Ν. 3850/10 (αρ.43 παρ.2γ) 

5. Ιατρικϐ φϊκελο κϊθε εργαζομϋνου Ν. 3850/10 (αρ. 18 παρ.9) 

3.8.3.3. Ημερολϐγιο Μϋτρων αςφαλεύασ (ΗΜΑ) 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να τηρεύ ςτο εργοτϊξιο Ημερολϐγιο Μϋτρων Αςφϊλειασ (ΗΜΑ), ϐταν 
απαιτεύται εκ των προτϋρων γνωςτοπούηςη ςτην αρμϐδια επιθεώρηςη εργαςύασ, πριν την 
ϋναρξη των εργαςιών ςτο εργοτϊξιο ςϑμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμϐ με 
την ΤΑ 130646/1984 του (τ.) Τπουργεύου Εργαςύασ. 
Σο ΗΜΑ θεωρεύται, ςϑμφωνα με την παραπϊνω ΤΑ απϐ τισ κατϊ τϐπουσ Δ/νςεισ, Σμόματα Ή 
γραφεύα Επιθεώρηςησ Εργαςύασ και ςυμπληρώνεται απϐ τουσ επιβλϋποντεσ μηχ/κοϑσ του 
αναδϐχου και τησ Δ/ νουςασ Τπηρεςύασ, απϐ τουσ υπϐχρεουσ για τη διενϋργεια των τακτικών 
ελϋγχων ό δοκιμών για ϐτι αφορϊ τα αποτελϋςματα των ελϋγχων ό δοκιμών, απϐ το αρμϐδιο 
ϐργανο ελϋγχου ϐπωσ ο επιθεωρητόσ εργαςύασ, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.113), Ν. 1396/83 (αρ.8) 
και την Εγκϑκλιο 27 του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ με αριθμ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208/12-9-2003. 

3.8.3.4 υςχετιςμϐσ χεδύου Αςφϊλειασ Τγεύασ (ΑΤ) και Ημερολογύου 
Μϋτρων Αςφϊλειασ (ΗΜΑ) 
Για την πιςτό εφαρμογό του ΑΤ κατϊ την εξϋλιξη του ϋργου, 
πρϋπει αυτϐ να ςχετύζεται με το ΗΜΑ. 
τα πλαύςια του ςυςχετιςμοϑ αυτοϑ, να ςημειώνεται ςτο Η.Μ.Α. κϊθε αναθεώρηςη και 
εμπλουτιςμϐσ του ΑΤ και επύςησ ςε ειδικό ςτόλη του, να γύνεται παραπομπό των 
αναγραφϐμενων υποδεύξεων/ διαπιςτώςεων ςτην αντύςτοιχη ςελύδα του ΑΤ. 
Με τον τρϐπο αυτϐ διευκολϑνεται και επιτυγχϊνεται ο ςτϐχοσ τησ πρϐληψησ του ατυχόματοσ. 

3.8.1 Απαιτοϑμενα μϋτρα αςφαλεύασ και υγεύασ κατϊ την εκτϋλεςη ϐλων των εργαςιών ςτο_ 
εργοτϊξιο. 

3.8.4.1 Προετοιμαςύα εργοταξύου - Μϋτρα Ατομικόσ Προςταςύασ (ΜΑΠ) 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να τηρεύ ςτο εργοτϊξιο, κατϊ την εκτϋλεςη ϐλων των 
εργαςιών, τα παρακϊτω μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ: 

α. Σην ευκρινό και εμφανό ςόμανςη και περύφραξη του περιβϊλλοντα χώρου του εργοταξύου 
με ιδιαύτερη προςοχό ςτη ςόμανςη και περύφραξη των επικύνδυνων θϋςεων: ΠΔ 105/95, ΠΔ 
305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μϋροσ Α, παρ. 18.1) 

β. τον εντοπιςμϐ και τον ϋλεγχο προϒπαρχουςών τησ ϋναρξησ λειτουργύασ του εργοταξύου 
ηλεκτρικών εγκαταςτϊςεων και εκτροπό τυχϐν υπαρχϐντων εναερύων ηλεκτροφϐρων 
αγωγών ϋξω απϐ το εργοτϊξιο, ώςτε να παρϋχεται προςταςύα ςτουσ εργαζομϋνουσ απϐ τον 
κύνδυνο ηλεκτροπληξύασ: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μϋροσ Β, 
τμόμα II, παρ.2). 

γ. Ση ςόμανςη των εγκαταςτϊςεων με ειδικοϑσ κινδϑνουσ (αγωγού ατμών θερμών, υγρών ό 
αερύων κλπ) και τα απαιτοϑμενα μϋτρα προςταςύασ των εργαζομϋνων απϐ τουσ κινδϑνουσ των 
εγκαταςτϊςεων αυτών: ΠΔ 1073/81 (αρ.92-95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μϋροσ Α, παρ. 
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6). 

δ. Ση λόψη μϋτρων αντιμετώπιςησ εκτϊκτων καταςτϊςεων ϐπωσ: κατϊρτιςη ςχεδύου 
διαφυγόσ- διϊςωςησ και εξϐδων κινδϑνου, πυραςφϊλεια, εκκϋνωςη χώρων απϐ τουσ 
εργαζϐμενουσ, πρϐληψη- αντιμετώπιςη πυρκαγιών & επικύνδυνων εκρόξεων ό αναθυμιϊςεων, 
ϑπαρξη πυροςβεςτόρων, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μϋροσ Α, 
παρ. 3,4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Σην εξαςφϊλιςη παροχόσ πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινόσ και υγειονομικοϑ εξοπλιςμοϑ 
(ϑπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακεύου, αποχωρητηρύων, νιπτόρων, κλπ): ΠΔ 
1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παρϊρτ. IV μϋροσ Α, παρ. 13 
,14). 

ςτ. Σην εξαςφϊλιςη τησ δωρεϊν χορόγηςησ Μϋςων Ατομικόσ Προςταςύασ (ΜΑΠ) ςτουσ 
εργαζϐμενουσ ϐπωσ: προςτατευτικϊ κρϊνη, μπϐτεσ αςφαλεύασ, φωςφορύζοντα γιλϋκα, 
ολϐςωμεσ ζώνεσ αςφαλεύασ, γυαλιϊ, κλπ, εφϐςον τουσ ενημερώςει εκ των προτϋρων ςχετικϊ 
με τουσ κινδϑνουσ απϐ τουσ οπούουσ τουσ προςτατεϑει ο εξοπλιςμϐσ αυτϐσ και τουσ δώςει 
ςαφεύσ οδηγύεσ για τη χρόςη του: ΠΔ 1073/81 (αρ. 102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΤΑ Β. 
4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτόσ ΚΤΑ 8881/94 και ΤΑ οικ. Β.5261/190/97, ΠΔ 396/94, ΠΔ 
305/96 (αρ.9, παρ.γ). 

3.8.4.2 Εργοταξιακό ςόμανςη - ςηματοδϐτηςη, ςυςτόματα αςφαλεύασ, φϐρτωςη-εκφϐρτωςη 
εναπϐθεςη υλικών, θϐρυβοσ, φυςικού, χημικού παρϊγοντεσ κλπ  

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται : 

α. Να προβεύ ςτην κατϊλληλη ςόμανςη και ςηματοδϐτηςη, με ςκοπϐ την αςφαλό διϋλευςη των 
πεζών και των οχημϊτων απϐ την περιοχό καταςκευόσ του ϋργου, ςϑμφωνα με : 

- Σην Τ.Α. αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΤΠΤΜΕΔΙ: Οδηγύεσ ςόμανςησ εκτελοϑμενων 
ϋργων (ΟΜΟΕ-ΕΕΟ, τεϑχοσ 7) 
- Σην ΚΤΑ αριθμ. 6952/14-2-2011 του τ. ΤΠΕΚΑ και τ. ΤΠΤΜΕΔΙ « Τποχρεώςεισ και μϋτρα για 
την αςφαλό διϋλευςη των πεζών κατϊ την εκτϋλεςη εργαςιών ςε κοινϐχρηςτουσ χώρουσ πϐλεων 
και οικιςμών που προορύζονται για την κυκλοφορύα πεζών» 
- Σισ διατϊξεισ του Κώδικα Οδικόσ Κυκλοφορύασ: Ν.2696/99 (αρ.9-11 και αρ.52) και την τροπ. 
αυτοϑ: Ν. 3542/07 (αρ. 7-9 και αρ. 46) 

β. Να τηρεύ τισ απαιτόςεισ αςφϊλειασ που αφοροϑν ςε εργαςύεσ εναπϐθεςησ υλικών ςτισ οδοϑσ, 
κατϊληψησ τμόματοσ οδοϑ και πεζοδρομύου: Ν. 2696/99 (αρ. 47,48) και η τροπ. αυτοϑ Ν. 
3542/07 (αρ. 43,44). 

γ. Να ςυντηρεύ και να ελϋγχει τακτικϊ τη λειτουργύα των ςυςτημϊτων αςφαλεύασ και να τηρεύ τισ 
απαιτόςεισ αςφϊλειασ των ηλεκτρικών εγκαταςτϊςεων, των φορητών ηλεκτρικών ςυςκευών, 
των κινητών προβολϋων, των καλωδύων τροφοδοςύασ, των εγκαταςτϊςεων φωτιςμοϑ 
εργοταξύου, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.75- 84), ΠΔ 305/96 (αρ. 8.δ και αρ. 12, παραρτ. IV μϋροσ Α, 
παρ. 2), Ν. 3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεύ ςτα απαραύτητα μϋτρα αςφϊλειασ που αφοροϑν ςε εργαςύεσ φϐρτωςησ, 
εκφϐρτωςησ, αποθόκευςησ, ςτούβαςησ, ρύψησ και μεταφορϊσ υλικών και ϊλλων ςτοιχεύων: ΠΔ 
216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85- 91), ΚΤΑ 8243/1113/9Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται : 1 (αρ.8), ΠΔ 
305/96 [αρ.8 (γ, ε, ςτ, ζ) και αρ.12 παραρτ.Ϗν μϋροσ Α παρ.11 και μϋροσ Β τμόμα II παρ. 4] , Ν. 
2696/99 (αρ.32) και η τροπ. Αυτοϑ: Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεύ μϋτρα προςταςύασ των εργαζομϋνων που αφοροϑν: 
α) κραδαςμοϑσ : ΠΔ 176/05, β) θϐρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλϊξεισ τησ οςφυώκόσ 
χώρασ και τησ ρϊχησ απϐ χειρωνακτικό διακύνηςη φορτύων: ΠΔ 397/94, δ) προςταςύα απϐ 
φυςικοϑσ, χημικοϑσ και βιολογικοϑσ παρϊγοντεσ : Ν.3850/10 (αρ.36-41), ΠΔ 82/10. 

3.8.4.3 Μηχανόματα ϋργων/εξοπλιςμού εργαςύασ – αποδεικτικϊ ςτοιχεύα αυτών. 

Οι εξοπλιςμού εργαςύασ χαρακτηρύζονται και κατατϊςςονται ωσ μηχανόματα ϋργων ΠΔ 304/00 
(αρ.2) 
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α. Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να ελϋγχει τη ςωςτό λειτουργύα και τον χειριςμϐ των μηχανημϊτων 
(χωματουργικών και διακύνηςησ υλικών),των ανυψωτικών μηχανημϊτων, των οχημϊτων, των 
εγκαταςτϊςεων, των μηχανών και του λοιποϑ εξοπλιςμοϑ εργαςύασ (ζώνεσ αςφαλεύασ με 
μηχανιςμϐ ανϐδου και καθϐδου, κυλιϐμενα ικριώματα, φορητϋσ κλύμακεσ, κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ. 
17, 45-74), Ν. 1430/84 (αρ. 11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. Αυτοϑ: ΠΔ 
89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. ΙΦ), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μϋροσ 
Β τμόμα II παρ. 7-9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αρ. Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν. 3850/10 (αρ. 
34,35). 

Β. Σα μηχανόματα ϋργων ςϑμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παρϊρτ. IV, μϋροσ Β’, τμόμα ΙΙ παρ. 
7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρϋπει να ςυνοδεϑονται απϐ τα εξόσ ςτοιχεύα: 

1. Πινακύδεσ αριθμοϑ κυκλοφορύασ 

2. Άδεια κυκλοφορύασ 

3. Αποδεικτικϊ ςτοιχεύα αςφϊλιςησ 

4. Αποδεικτικϊ πληρωμόσ τελών κυκλοφορύασ (χρόςησ) 

5. Άδειεσ χειριςτών μηχανημϊτων ςϑμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μϋροσ Β’, 

τμόμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. ΙΙ, παρ.2.1) 
Σημειώνεται ότι η άδεια χειριςτού μηχανήματοσ ςυνοδεύει το χειριςτή. 

6. Βεβαύωςη αςφαλοϑσ λειτουργύασ του εξοπλιςμοϑ εργαςύασ (ορθό ςυναρμολϐγηςη- 
εγκατϊςταςη, καλό λειτουργύα) και αρχεύο ςυντόρηςησ αυτοϑ ςτο οπούο θα καταχωροϑνται τα 
αποτελϋςματα των ελϋγχων ςϑμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ.4α παρ.3 και 6). 

7. Πιςτοποιητικϐ επανελϋγχου ανυψωτικοϑ μηχανόματοσ, οδηγύεσ χρόςησ, 
ςυντόρηςησ και αντύςτοιχο βιβλύο ςυντόρηςησ και ελϋγχων αυτοϑ ςϑμφωνα με την ΚΤΑ 
15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4. παρ.7). 

3.8.5 Νομοθετόματα που περιϋχουν πρϐςθετα απαιτοϑμενα μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ ςτο 
εργοτϊξιο, τα οπούα τηροϑνται κατϊ περύπτωςη, ανϊλογα με το εύδοσ των εργαςιών του 
εκτελοϑμενου ϋργου. 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να τηρεύ ςτο εργοτϊξιο, πϋρα απϐ τα προαναφερϐμενα, πρϐςθετα 
απαιτοϑμενα μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ, κατϊ περύπτωςη, ανϊλογα με το εύδοσ των εργαςιών 
του εκτελοϑμενου ϋργου. 

Σα εν λϐγω απαιτοϑμενα μϋτρα αναφϋρονται ςτα παρακϊτω νομοθετόματα: 

3.8.5.1 Κατεδαφύςεισ: 

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18-33,104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΤΑ 31245/93, Ν. 
2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94 και 
οι τροπ. αυτόσ: ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ.12, 
παραρτ. IV μϋροσ Β τμόμα ΙΙ, παρ. 11), ΚΤΑ 3329/89 και η τροπ. αυτόσ: ΤΑ 
Υ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτοϑ ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06, ΤΑ 21017/84/09. 

3.8.5.2 Εκςκαφϋσ (θεμελύων, τϊφρων, φρεϊτων, κλπ), Αντιςτηρύξεισ: 

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17,40-42), ΤΑ αρ.3046/304/89 (αρ.8-αςφϊλεια και 
αντοχό κτιρύων, παρ.4), ΚΤΑ 3329/89 και η τροπ. αυτόσ: ΤΑ Υ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, 
ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94 και οι τροπ. 
αυτόσ: ΤΑ Υ. 6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτοϑ: 
ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μϋροσ Β τμόμα ΙΙ, παρ. 10). 

3.8.5.3 Ικριώματα και κλύμακεσ, Οδού κυκλοφορύασ-ζώνεσ κινδϑνου, Εργαςύεσ ςε ϑψοσ, 
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Εργαςύεσ ςε ςτϋγεσ. 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ.7-10), ΚΤΑ 16440/Υ.10.4/445/93, ΠΔ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. Ιν μϋροσ Α παρ.1, 
10 και μϋροσ Β τμόμα ΙΙ παρ.4- 6,14). 

3.8.5.4 Εργαςύεσ ςυγκϐλληςησ, οξυγονοκοπόσ & λοιπϋσ θερμϋσ εργαςύεσ 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99, 104, 105), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), Πυροςβεςτικό Διϊταξη 7 Απϐφ.7568 Υ.700.1/96, ΚΤΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

3.8.5.5 Καταςκευό δομικών ϋργων (κτύρια, γϋφυρεσ, τούχοι αντιςτόριξησ, δεξαμενϋσ κλπ) 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26-33, αρ. 98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. Ιν μϋροσ Β τμόμα ΙΙ παρ.12). 
 
 
3.8.6. Ακολουθεύ κατϊλογοσ με τα νομοθετόματα και τισ 
κανονιςτικϋσ διατϊξεισ που περιλαμβϊνουν τα απαιτοϑμενα μϋτρα 
αςφϊλειασ και υγεύασ ςτο εργοτϊξιο. 

 

Α. Νόμοι Π. . 395/94 ΥΕΚ 220/Α/94 

Ν. 495/76 ΥΕΚ 337/Α/76 Π. . 396/94 ΥΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1396/83 ΥΕΚ 126/Α/83 Π. . 397/94 ΥΕΚ 221/Α/94 

Ν. 1430/84 ΥΕΚ 49/Α/84 Π. . 105/95 ΥΕΚ 67/Α/95 

Ν. 2168/93 ΥΕΚ 147/Α/93 Π. . 455/95 ΥΕΚ 268/Α/95 

Ν. 2696/99 ΥΕΚ 57/Α/99 Π. .Π 305/96 ΥΕΚ 212/Α/96 

Ν. 3542/07 ΥΕΚ 50/Α/07 Π. . 89/99 ΥΕΚ 94/Α/99 

Ν. 3669/08 ΥΕΚ 116/Α/08 Π. . 304/00 ΥΕΚ 241/Α/00 

Ν. 3850/10 ΥΕΚ 84/Α/10 Π. . 155/04 ΥΕΚ 121/Α/04 

Ν. 4030/12 ΥΕΚ 249/Α/12 Π. . 176/05 ΥΕΚ 227/Α/05 

Β. Προεδρικϊ Διατϊγματα Π. . 149/06 ΥΕΚ 159/Α/06 

Π. . 413/77 ΥΕΚ 128/Α/77 Π. . 2/06 ΥΕΚ 268/Α/06 

Π. . 95/78 ΥΕΚ 20/Α/78 Π. . 212/06 ΥΕΚ 212/Α/06 

Π. . 216/78 ΥΕΚ 47/Α/78 Π. . 82/10 ΥΕΚ 145/Α/10 

Π. . 778/80 ΥΕΚ 193/Α/80 Π. . 57/10 ΥΕΚ 97/Α/10 

Π. . 1073/81 ΥΕΚ 260/Α/81 Γ. Τπουργικϋσ Αποφϊςεισ 

Π. . 225/89 ΥΕΚ 106/Α/89 ΤΑ 130646/84 ΥΕΚ 154/Β/84 

Π. . 31/90 ΥΕΚ 31/Α/90 ΤΑ 3046/304/89 ΥΕΚ 59/Δ/89 
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ΑΡΘΡΟ 3.9 - Διαςφϊλιςη Ποιότητασ - Πρόγραμμα Ποιότητασ Ϊργου (Π.Π.Ε.) 

3.9.1 Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να χρηςιμοποιόςει υποχρεωτικϊ τα υλικϊ και τα ϋτοιμα ό 
ημικατεργαςμϋνα προώϐντα που προδιαγρϊφονται για την καταςκευό του ϋργου ςϑμφωνα με την 
ΣΤ. Απαγορεϑεται η χρηςιμοπούηςη υλικών απροςδιϐριςτησ ποιϐτητασ ό ϊγνωςτησ προϋλευςησ 
ό η ενςωμϊτωςη ςτο ϋργο υλικών που δεν ϋχουν προηγουμϋνωσ τϑχει τησ ϋγκριςησ τησ 
Τπηρεςύασ. 
Όλα τα προςκομιζϐμενα απϐ τον Ανϊδοχο εύδη και υλικϊ για ενςωμϊτωςη ςτα ϋργα θα εύναι 
καινοϑργια, χωρύσ ελαττώματα και θα πληροϑν τουσ αντύςτοιχουσ ςυμβατικοϑσ ϐρουσ, που 
καθορύζουν τον τϑπο, κατηγορύα και λοιπϊ χαρακτηριςτικϊ των ειδών και υλικών που θα 
χρηςιμοποιηθοϑν. 

3.9.2 Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ, πριν την ϋναρξη του ϋργου, να 
εκπονόςει Πρϐγραμμα Ποιϐτητασ Έργου (Π.Π.Ε.). 

3.9.2.1 Σο Πρϐγραμμα Ποιϐτητασ θα ενςωματώνει και θα κωδικοποιεύ 
ϐλεσ τισ απαιτόςεισ των ςυμβατικών τευχών και: 
1. θα περιγρϊφει τισ φϊςεισ ανϊπτυξησ του ϋργου και τισ αντύςτοιχεσ δραςτηριϐτητεσ 
3. θα εύναι ςε πλόρη ςυμφωνύα και θα περιλαμβϊνει το χρονοδιϊγραμμα του ϋργου 
4. θα καθορύζει τον τρϐπο οργϊνωςησ και διούκηςησ του ϋργου 
5. θα καθορύζει τον τρϐπο και τισ λεπτομϋρειεσ ςυγκϋντρωςησ και αρχειοθϋτηςησ των ςτοιχεύων 
κατϊ την καταςκευό ώςτε να ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ ιχνηλαςιμϐτητασ (δηλαδό να εύναι 
δυνατό η εκ των υςτϋρων αναζότηςη ϐλων των ςτοιχεύων για ϋνα ςυγκεκριμϋνο τμόμα του 
ϋργου και η ςυγκρϐτηςη του μητρώου του ϋργου). 

Κατϊ τη φϊςη ςϑνταξησ του Π.Π.Ε. πρϋπει να γύνει ςυςτηματικό, ςχολαςτικό και ολοκληρωμϋνη 
μελϋτη των απαιτόςεων των ςυμβατικών τευχών, να εντοπιςτοϑν ϋγκαιρα οι τυχϐν αςϊφειεσ 
ςτα ςυμβατικϊ τεϑχη καθώσ και πιθανϋσ αντιφϊςεισ μεταξϑ τουσ, να ςυζητηθοϑν μεταξϑ του 
Κυρύου του Έργου και του Ανϊδοχου και να ληφθοϑν οριςτικϋσ αποφϊςεισ για τισ λεπτομϋρειεσ 
καταςκευόσ του ϋργου, οι οπούεσ θα αποτυπωθοϑν επύςησ ςτο Π.Π.Ε. 

Σο Π.Π.Ε. ενϐσ ϋργου πρϋπει να αναθεωρεύται ϐταν προκϑπτουν ςημαντικϋσ αλλαγϋσ, ώςτε να 
ανταποκρύνεται ςτην πραγματικό κατϊςταςη του ϋργου (π.χ. τροποπούηςη τησ μελϋτησ). 

3.9.2.2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΣΟΤ Π.Ε.Ε. 
Μια ενδεικτικό διϊρθρωςη των περιεχομϋνων του Π.Π.Ε. εύναι η ακϐλουθη: 

ΣΜΗΜΑ Ι 1. 
Ειςαγωγό 
1.1 Αντικεύμενο του Προγρϊμματοσ Ποιϐτητασ 
1.2 Πολιτικό Ποιϐτητασ για το ϋργο 
1.3 Δομό Προγρϊμματοσ Ποιϐτητασ 
2. Περιγραφό Έργου 2.1 
Μϋθοδοι καταςκευόσ 2.2 
Έλεγχοι και Δοκιμϋσ 
2.3 Φρονοδιϊγραμμα εργαςιών 
3. Φρηςιμοποιοϑμενοι πϐροι 
3.1 Ανθρώπινο Δυναμικϐ 
3.1.1 Οργανϐγραμμα ϋργου 
3.1.2 Αρμοδιϐτητεσ κυρύων 
ςτελεχών 3.1.3 τελϋχωςη του 
ϋργου 3.2 Τλικϊ και υπηρεςύεσ 
3.2.1 Τλικϊ 3.2.2 Τπηρεςύεσ 3.3 
Εξοπλιςμϐσ 

3.3.1 Μηχανολογικϐσ εξοπλιςμϐσ(μηχανόματα) 
3.3.2 Μετρητικϐσ εξοπλιςμϐσ 
4. Διαχεύριςη 
4.1 Διαχεύριςη Εγγραφών 
4.1.1 Διαχεύριςη του Προγρϊμματοσ Ποιϐτητασ 
4.1.2 Κωδικοπούηςη εγγρϊφων εντϑπων 
4.1.3 Δελτύα ελϋγχου και λοιπϊ ϋντυπα 
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4.1.4 Αρχειοθϋτηςη 
4.2 Μη ςυμμορφώςεισ Διορθωτικϋσ / προληπτικϋσ ενϋργειεσ 
4.3 Επιθεωρόςεισ 
4.4 Αναςκοπόςεισ 
5. Άλλα θϋματα 
5.1 Αντιμετώπιςη εκτϊκτων καταςτϊςεων 
5.2 Αςφϊλεια και Τγεύα 
5.3 Προςταςύα περιβϊλλοντοσ 
6. Παραπομπϋσ - Αναφορϋσ 
6.1 χϋδια 
6.2 Πρϐτυπα Κανονιςμού Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ 
6.3 ϑνδεςη με ϑςτημα Ποιϐτητασ αναδϐχου 

ΣΜΗΜΑ ΙΙ 7. 
Προγρϊμματα Ενεργειών 
Σο λειτουργικϐ τμόμα του Π.Π.Ε. αποτελοϑν τα προγρϊμματα ενεργειών, κϊθε ϋνα απϐ τα οπούα 
αναφϋρεται ςε ςυγκεκριμϋνο τμόμα ό ςε ςυγκεκριμϋνη ενϐτητα του ϋργου και περιγρϊφει τισ 
διαδοχικϋσ ενϋργειεσ που απαιτοϑνται για την καταςκευό του. 

Σα προγρϊμματα ενεργειών περιλαμβϊνουν οπωςδόποτε ϐλουσ τουσ ελϋγχουσ και δοκιμϋσ του 
ϋργου. 

τα προγρϊμματα ενεργειών: 

αναλϑονται οι φϊςεισ και οι δραςτηριϐτητεσ για την καταςκευό κϊθε τμόματοσ (π.χ. 
εκςκαφό βϊθρων) ό λειτουργικόσ ενϐτητασ (π.χ. καταςκευό ϊνω διϊβαςησ) 
καθορύζονται τα ςημεύα ςτα οπούα απαιτεύται ϋγκριςη πριν απϐ τη ςυνϋχιςη των εργαςιών 
(ημεύα τϊςησ για Έγκριςη, Ε) 
καθορύζονται τα ϋγγραφα αναφορϊσ που εφαρμϐζονται (π.χ. οδηγύεσ, προδιαγραφϋσ, 
πρϐτυπα, ςυμβατικϋσ απαιτόςεισ) 
περιγρϊφονται ςυνοπτικϊ οι ενϋργειεσ για κϊθε φϊςη και δραςτηριϐτητα (π.χ. οι ϋλεγχοι 
που θα γύνουν) 
καθορύζονται τα ϋντυπα που θα χρηςιμοποιηθοϑν για την καταγραφό τν αποτελεςμϊτων 
(π.χ. ϋντυπα εργαςτηριακών δοκιμών, δελτύα ελϋγχου εργαςιών κ.τ.λ.) 
καθορύζονται οι εμπλεκϐμενοι ςε κϊθε φϊςη και δραςτηριϐτητα φορεύσ (π.χ. Ανϊδοχοσ, 
Τπεργολϊβοσ, Κϑριοσ του Έργου, Σρύτοσ) 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Σα θϋματα που περιλαμβϊνονται ςτο Π.Π.Ε., ανϊλογα με την ϋκταςη και το περιεχϐμενο τουσ, 
εύναι δυνατϐ εύτε να περιϋχονται ςτο Π.Π.Ε. εύτε να επιςυνϊπτονται ςε Παραρτόματα που το 
ςυνοδεϑουν. 

3.9.2.3 ΕΛΕΓΦΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΗ ΣΟΤ Π.Π.Ε. 

Η ςϑνταξη και η κατ' αρχόν ϋγκριςη του Π.Π.Ε. γύνεται απϐ τον ανϊδοχο μϋςω των εςωτερικών 
του διαδικαςιών. τη ςυνϋχεια το Π.Π.Ε. υποβϊλλεται ςτην Τπηρεςύα για ϋλεγχο και ϋγκριςη, ςε 
δϑο (2) αντύτυπα, μϋςα ςε διϊςτημα 30 ημερολογιακών ημερών, απϐ την υπογραφό τησ 
ςϑμβαςησ. 
Ο ϋλεγχοσ και η ϋγκριςη απϐ τισ υπηρεςύεσ του Κυρύου του Έργου πρϋπει να καλϑψουν με 
λεπτομϋρειεσ ϐλα τα θϋματα που, ςϑμφωνα με τον παραπϊνω πύνακα περιεχομϋνων, 
περιλαμβϊνονται ςτο Π.Π.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 3.10 - τοιχεύα του πεδύου του ϋργου 

3.10.1 Μελϋτη και γνώςη των ςυνθηκών καταςκευόσ 

Η ςυμμετοχό των ενδιαφερομϋνων δι' υποβολόσ προςφορϊσ ςτην δημοπραςύα αποτελεύ 
αμϊχητο τεκμόριο ϐτι οι διαγωνιζϐμενοι ϋχουν επιςκεφθεύ και πλόρωσ ελϋγξει την φϑςη και την 
τοποθεςύα του ϋργου και ϋχουν πλόρη γνώςη των γενικών και τοπικών ςυνθηκών καταςκευόσ 
τοϑτου, κυρύωσ ςε ϐ,τι αφορϊ τισ πϊςησ φϑςεωσ πηγϋσ λόψησ υλικών, θϋςεισ προςωρινόσ ό 
οριςτικόσ απϐθεςησ των προώϐντων εκςκαφόσ, τισ μεταφορϋσ, την διϊθεςη, διαχεύριςη και 
αποθόκευςη υλικών την δυνατϐτητα εξαςφϊλιςησ εργατοτεχνικοϑ προςωπικοϑ, νεροϑ και 
ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ, τισ επικρατοϑςεσ μετεωρολογικϋσ ςυνθόκεσ, την διαμϐρφωςη και 
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καταςκευό του εδϊφουσ, το εύδοσ και την ποιϐτητα των ευριςκομϋνων ςτην περιοχό 
κατϊλληλων εκμεταλλεϑςιμων υλικών το εύδοσ και τα μϋςα (μηχανόματα, υλικϊ, υπηρεςύεσ) τα 
οπούα θα απαιτηθοϑν πριν απϐ την ϋναρξη και κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών, καθώσ και ϊλλα 
θϋματα τα οπούα καθοιονδόποτε τρϐπο μποροϑν να επηρεϊςουν τισ εργαςύεσ, την πρϐοδο ό το 
κϐςτοσ αυτών, ςε ςυνδυαςμϐ πϊντα με τουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ. 
Επύςησ ο ανϊδοχοσ αποδϋχεται ϐτι ϋχει μελετόςει τα εγκεκριμϋνα διαγρϊμματα και ςχϋδια τησ 
μελϋτησ καθώσ και τα λοιπϊ ςυμβατικϊ ςτοιχεύα τησ εργολαβύασ, τα οπούα περιλαμβϊνονται 
ςτον φϊκελο τησ δημοπραςύασ και αποτελοϑν μαζύ με την διακόρυξη, τη βϊςη τησ προςφορϊσ 
του, καθώσ και ϐτι αποδϋχεται και ανεπιφϑλακτα αναλαμβϊνει να εκτελϋςει ϐλεσ τισ 
υποχρεώςεισ του, οι οπούεσ απορρϋουν απϐ τισ ωσ ϊνω ςυνθόκεσ και ϐρουσ. 
Παρϊλειψη του αναδϐχου να ενημερωθεύ με κϊθε δυνατό πληροφορύα που αφορϊ τουσ ϐρουσ 
τησ ςϑμβαςησ, δεν απαλλϊςςει αυτϐν απϐ την ευθϑνη που ϋχει, να ςυμμορφώνεται ςτισ 
ςυμβατικϋσ 
υποχρεώςεισ του και δεν προκϑπτει κανϋνα δικαύωμα οικονομικόσ ό ϊλλησ φϑςησ ό/και 
παρϊταςη προθεςμύασ εξαιτύασ αυτοϑ του λϐγου. 

3.10.2 Εγκαταςτϊςεισ Επιχειρόςεων και Οργανιςμών Κοινόσ Ωφελεύασ (ΟΚΩ) 

Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να ϋχει υπϐψη του, ϐτι ενδϋχεται ςτην περιοχό του ϋργου να υπϊρχουν 
εναϋριεσ ό υπϐγειεσ εγκαταςτϊςεισ Ο.Κ.Ω. ό Ν.Π. Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να λειτουργόςει εξαρχόσ 
με γνώμονα και ςϑμφωνα με τα ϐςα ορύζονται ςτην ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-08-00-00. 
ε περύπτωςη που απαιτηθοϑν εργαςύεσ μετατϐπιςησ αγωγών ο ανϊδοχοσ δεν θα ϋχει καμύα 
οικονομικό ό τεχνικό ανϊμειξη. Τποχρεοϑται ϐμωσ αυτϐσ να διευκολϑνει την εκτϋλεςη ,των ωσ 
ϊνω εργαςιών χωρύσ δικαύωμα ϐμωσ ιδιαύτερησ αποζημύωςησ λϐγω καθυςτϋρηςησ ό 
διαφϐρων ϊλλων δυςχερειών που τυχϐν εμφανιςτοϑν κατϊ τισ εργαςύεσ αυτϋσ. 

ΑΡΘΡΟ 3.11 - Ημερολόγιο του ϋργου 

Ιςχϑουν τα ϐςα ορύζονται ςτο ϊρθρο 146 του Ν 4412/2016. Κατϊ την εκτϋλεςη των ϋργων ο 
ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να τηρεύ ειδικϐ βιβλιοδετημϋνο διπλϐτυπο ημερολϐγιο, το 
οπούο βρύςκεται ςτο εργοτϊξιο και ςυντϊςςεται με μϋριμνα και ευθϑνη του αναδϐχου. το 
ημερολϐγιο αυτϐ αναγρϊφονται η ημερομηνύα, οι καιρικϋσ ςυνθόκεσ, κϊθε πληροφορύα 
ςχετικϊ με τισ εκτελοϑμενεσ εργαςύεσ ςϑμφωνα με την παρ. 1 του ϊρθρου 146 του Ν. 
4412/2016, ώςτε κϊθε ςτιγμό να μπορεύ να γύνεται κατϊ προςϋγγιςη εκτύμηςησ τησ 
ποςϐτητασ των εργαςιών που ϋχουν εκτελεςθεύ, τα τυχϐν ςυμβϊντα και τα μϋτρα αςφαλεύασ 
που ϋχει πϊρει ο ανϊδοχοσ. Σο ϋνα αποκοπτϐμενο φϑλλο περιϋρχεται ςτην Διευθϑνουςα 
Τπηρεςύα εντϐσ επτϊ (7) ημερών. 
το ημερολϐγιο ο επιβλϋπων μπορεύ να καταχωρόςει κϊθε εντολό ό παρατόρηςό του ςχετικϊ 
με την εκτϋλεςη των εργαςιών. 

ΑΡΘΡΟ 3.12 - Επϊρκεια ςυμφωνημϋνου εργολαβικού ανταλλϊγματοσ 

Ο Ανϊδοχοσ αποδϋχεται, με την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ, ϐτι το ςυμφωνημϋνο εργολαβικϐ 
αντϊλλαγμα επαρκεύ για την κϊλυψη των κϊθε φϑςησ υποχρεώςεών του που απορρϋουν απϐ 
τη ςϑμβαςη. 
Οι διαγωνιζϐμενοι θα πρϋπει, κατϊ την υποβολό τησ Προςφορϊσ τουσ, να ϋχουν ςυνεκτιμόςει 
με επϊρκεια τουσ επιχειρηματικοϑσ κινδϑνουσ και ϐλεσ τισ ςυνθόκεσ που θα επηρεϊςουν τη 
διαμϐρφωςη τησ Προςφορϊσ τουσ, καθώσ και τουσ χρϐνουσ που απαιτοϑνται: 
- για τισ διατυπώςεισ εκτελωνιςμοϑ υλικών, εφοδύων και μηχανημϊτων, που τυχϐν θα 
ειςϊγουν απϐ το εξωτερικϐ. 
- για τυχϐν απαιτοϑμενεσ εγκρύςεισ περαιτϋρω μελετών κτλ. καθώσ και τισ 
διατυπώςεισ και διαδικαςύεσ ϋκδοςησ των κϊθε φϑςησ αδειών. 

ΑΡΘΡΟ 3.13 - Απρόβλεπτεσ φυςικϋσ ςυνθόκεσ 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτα δϑο προηγοϑμενα ϊρθρα 3.12 και 3.14 τησ παροϑςασ. 

ΑΡΘΡΟ 3.14 - Προςβϊςεισ και ϊλλεσ υποδομϋσ 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται, με δικό του ευθϑνη, μϋριμνα και δαπϊνη, να εξαςφαλύςει τα 
δικαιώματα για προςωρινϋσ ό/και ειδικϋσ προςβϊςεισ ςτα εργοτϊξια, για εκτϊςεισ, 
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εγκαταςτϊςεισ, και κϊθε φϑςησ υποδομϋσ εύτε ςτα εργοτϊξια εύτε εκτϐσ αυτών, εύτε να μιςθώςει 
ό/και να καταςκευϊςει τισ υπϐψη υποδομϋσ, εφϐςον απαιτεύται, για την εκπλόρωςη των 
ςυμβατικών του υποχρεώςεων. Οποιεςδόποτε δαπϊνεσ ςε αδειοδοτόςεισ, αγορϋσ, ενοικιϊςεισ, 
υλικϊ, μηχανόματα, εξοπλιςμϐ και εργατικϐ δυναμικϐ απαιτηθοϑν για τον ανωτϋρω ςκοπϐ θα 
βαρϑνουν αποκλειςτικϊ τον Ανϊδοχο και θα εύναι ανηγμϋνεσ ςτισ τιμϋσ τησ προςφορϊσ του. 

ΑΡΘΡΟ 3.15 - Αποφυγό όχληςησ 

Ο Ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη, με μϋριμνα και δαπϊνη του, να παύρνει ϐλεσ τισ προφυλϊξεισ και 
αναγκαύα μϋτρα και, ςε ειδικϋσ περιπτώςεισ, να προφυλϊςςει κατϊλληλα τισ γειτονικϋσ 
ιδιοκτηςύεσ, προκειμϋνου να αποφευχθοϑν οποιεςδόποτε ςημαντικϋσ οχλόςεισ ς' αυτϋσ. 
Η ανωτϋρω υποχρϋωςη του Αναδϐχου εκτεύνεται ςε ϐλεσ τισ περιοχϋσ ϐπου εκτελοϑνται 
εργαςύεσ, ϐπωσ π.χ. τα εργοτϊξια καθαυτϊ, τα ϊκρα του ϋργου, τα λατομεύα, οι δανειοθϊλαμοι, οι 
χώροι απϐθεςησ, οι δρϐμοι που χρηςιμοποιοϑνται απϐ τρύτουσ κτλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.16 - Μεταφορϊ εξοπλιςμού και υλικών 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 3.17 τησ παροϑςασ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.17 - Εξοπλιςμόσ Αναδόχου 

Ο Ανϊδοχοσ με ευθϑνη και δαπϊνη του, υποχρεοϑται να προμηθεϑςει και να μεταφϋρει επύ τϐπου 
του ϋργου ϐλα τα μηχανόματα, εργαλεύα και λοιπϐ απαραύτητο εξοπλιςμϐ για την ϋντεχνη και 
εμπρϐθεςμη εκτϋλεςη του ϋργου. Τποχρεοϑται να διαθϋτει επαρκό μεταφορικϊ, ανυψωτικϊ και 
ϊλλα μηχανικϊ μϋςα, εργαλεύα και ςυςκευϋσ για την εγκατϊςταςη, τον ϋλεγχο, τον εντοπιςμϐ 
τυχϐν βλαβών και την αποκατϊςταςό τουσ μετϊ τον ϋλεγχο, προκειμϋνου να ανταποκριθεύ ςτισ 
υποχρεώςεισ που απορρϋουν απϐ τη ςϑμβαςη. 
Αν, παρ' ϐλα αυτϊ, και κατϊ την απϐλυτη κρύςη τησ Τπηρεςύασ, δεν κριθοϑν κατϊλληλα ό επαρκό 
τα μηχανικϊ και λοιπϊ μϋςα που ειςκομύςθηκαν ςτο ϋργο για την εμπρϐθεςμη και ϋντεχνη 
περϊτωςη των εργαςιών, τϐτε ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται, μϋςα ςε 15μερη προθεςμύα απϐ τη 
λόψη ςχετικόσ γραπτόσ εντολόσ τησ Τπηρεςύασ, να αντικαταςτόςει ό ενιςχϑςει τον επύ τϐπου 
υπϊρχοντα εξοπλιςμϐ του, ςϑμφωνα με τισ υποδεύξεισ τησ Τπηρεςύασ. 
ε κϊθε περύπτωςη ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεϑθυνοσ για την πρϐοδο του ϋργου, ςϑμφωνα με το 
εγκεκριμϋνο απϐ την Τπηρεςύα χρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ ϋςτω και αν η Τπηρεςύα ϋκανε ό ϐχι 
χρόςη του παρϐντοσ Άρθρου. 
Ειδικϐτερα για τον κϑριο και εξειδικευμϋνο μηχανικϐ εξοπλιςμϐ καταςκευόσ του ϋργου, ϐπωσ 
αυτϐσ προκϑπτει απϐ τα ςυμβατικϊ τεϑχη, ορύζεται ϐτι αυτϐσ θα πρϋπει να γύνει αποδεκτϐσ απϐ 
την Τπηρεςύα πριν απϐ την προςκϐμιςό του ςτο ϋργο για ϋναρξη τησ εκτϋλεςησ των εργαςιών 
καταςκευόσ. 
Για τον ανωτϋρω λϐγο ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να κοινοποιεύ προηγοϑμενα ςτην Τπηρεςύα τουσ 
τϑπουσ των μηχανημϊτων με τα αναγκαύα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ καταςκευόσ και απϐδοςησ, 
που θα εύναι ςϑμφωνα με τισ απαιτόςεισ των ϐρων δημοπρϊτηςησ και τισ παραδοχϋσ που 
υποςτηρύχθηκαν ςε πιθανό αιτιολϐγηςη τησ προςφορϊσ. 
Επύςησ, με ευθϑνη και δαπϊνη του, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να εγκαταςτόςει και να εξοπλύςει πλόρωσ 
ϐλεσ τισ προβλεπϐμενεσ εργοταξιακϋσ εγκαταςτϊςεισ, ϐπωσ αυτϋσ απαιτοϑνται για την 
εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων ό/και ορύζονται ςτα ςυμβατικϊ τεϑχη. 
Όλεσ οι ανωτϋρω εργαςύεσ και εγκαταςτϊςεισ δεν θα πληρωθοϑν ιδιαιτϋρωσ επειδό η δαπϊνη 
τουσ περιλαμβϊνεται ανηγμϋνη ςτα κονδϑλια των τιμών τησ προςφορϊσ του Αναδϐχου. 

ΑΡΘΡΟ 3.18 - Προςταςύα του περιβϊλλοντοσ 

Για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ ϋχουν ιςχϑ ςτην παροϑςα εργολαβύα: 
α. Η ιςχϑουςα περιβαλλοντικό Νομοθεςύα που αφορϊ την διαδικαςύα περιβαλλοντικόσ 
αδειοδϐτηςησ ϋργων και δραςτηριοτότων, την διαχεύριςη και προςταςύα υδϊτων, την διαχεύριςη 
ςτερεών και ϊλλων αποβλότων, τον ϋλεγχο τησ ατμοςφαιρικόσ ρϑπανςησ, τον θϐρυβο κλπ. 
β. Άλλοι περιβαλλοντικού ϐροι που αφοροϑν τα ςυνοδϊ ϋργα του κυρύωσ ϋργου, ϐπου ωσ ςυνοδϊ 
ϋργα νοοϑνται: Δανειοθϊλαμοι, λατομεύα αδρανών και ϊλλων υλικών, μϐνιμοι ό προςωρινού 
χώροι απϐθεςησ πλεοναζϐντων υλικών, εργοταξιακϋσ εγκαταςτϊςεισ, εγκαταςτϊςεισ 
παραςκευόσ ςκυροδϋματοσ ό αςφαλτομύγματοσ, ςυγκϋντρωςησ ορυκτελαύων, ςπαςτηροτριβεύα, 
εγκαταςτϊςεισ κοςκύνιςησ, εγκαταςτϊςεισ κοκκομετρικοϑ διαχωριςμοϑ, κ.λπ.  

γ. Σα αναφερϐμενα ςτα λοιπϊ τεϑχη δημοπρϊτηςησ. 

Όλεσ οι εγκαταςτϊςεισ και τα ϋργα τα απαραύτητα για την οργϊνωςη και λειτουργύα του 
εργοταξύου θα πρϋπει να καταςκευϊζονται και να λειτουργοϑν κατϊ τϋτοιο τρϐπο ώςτε να 
επιτυγχϊνεται:  
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α. Αποφυγό ό ελαχιςτοπούηςη των διαταραχών του περιβϊλλοντοσ,  
β. Ελαχιςτοπούηςη κατϊτμηςησ ενοτότων χρόςεων γησ, 
γ. Ελαχιςτοπούηςη των οποιωνδόποτε δεςμεϑςεων που προκαλεύ το ϋργο για περαιτϋρω 
ανϊπτυξη τησ περιοχόσ,  
δ. Λόψη καταλλόλων μϋτρων προςταςύασ τησ τυχϐν υπϊρχουςασ βλϊςτηςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ 
καταςκευόσ των ϋργων, ώςτε να μην υπϊρξει καμιϊ παρϋμβαςη ςτο υπϊρχον φυςικϐ 
περιβϊλλον, εκτϐσ απϐ την απαραύτητη ζώνη για την καταςκευό του ϋργου, που θα πρϋπει 
αυςτηρϊ να καθοριςθεύ εκ των προτϋρων. 
Ειδικϐτερα, κατϊ τη λειτουργύα του εργοταξύου θα πρϋπει να ελαχιςτοποιηθεύ η καταςτροφό 
του πραςύνου. Για την καταςτροφό δαςικών περιοχών, ϐταν αυτό εύναι αναπϐφευκτη, θα πρϋπει 
να υπϊρχει η ϊδεια τησ αρμϐδιασ Αρχόσ. Μετϊ το πϋρασ του Έργου θα πρϋπει να γύνει πλόρησ 
αποκατϊςταςη. 
Θα πρϋπει να αποφευχθοϑν εκτεταμϋνα ϋργα για εργοτϊξια. Αν κϊτι τϋτοιο εύναι απαραύτητο, 
αυτϊ θα γύνουν με τη ςϑμφωνη γνώμη τησ Τπηρεςύασ και μϐνο μετϊ απϐ ςχετικό ϊδεια τησ 
αρμϐδιασ για την περιβαλλοντικό αδειοδϐτηςη Τπηρεςύασ και θα απομακρυνθοϑν εντελώσ μετϊ 
το πϋρασ των εργαςιών καταςκευόσ του ϋργου, αποκαθιςτώντασ πλόρωσ το περιβϊλλον. 
Θα πρϋπει να ληφθεύ μϋριμνα για ελαχιςτοπούηςη παρενοχλόςεωσ των δικτϑων Ο.Κ.Ω. Όπου 
αυτϐ εύναι αναγκαύο, απαιτεύται η ϊμεςη αποκατϊςταςη τησ ςυνϋχειϊσ τουσ και εξαςφϊλιςη τησ 
δημϐςιασ υγεύασ και αςφϊλειασ (κύνδυνοι μϐλυνςησ - ηλεκτροπληξύασ κ.λπ.). 
Επιςημαύνεται, ϐτι ο Ανϊδοχοσ του ϋργου θα εύναι υπεϑθυνοσ για την εφαρμογό των παραπϊνω 
και ςτην περύπτωςη υπεργολϊβων ό μιςθωμϋνων αυτοκινότων. 
χετικϊ με τα παραπϊνω, η Τπηρεςύα μπορεύ να επιβϊλει περιοριςμοϑσ ό / και τροποποιόςεισ 
ςτο μικτϐ ό / και καθαρϐ φορτύο των οχημϊτων, ςτισ διαδρομϋσ αυτών και ςε κϊθε ϊλλο 
ςτοιχεύο που αναφϋρεται παραπϊνω. 

δ) Εναλλακτικό διαχεύριςη των Αποβλότων απϐ Εκςκαφϋσ, Καταςκευϋσ και Κατεδαφύςεισ 
(ΑΕΚΚ) (ΚΤΑ 36259/ 1757/Ε103/2010 (ΥΕΚ 1312 Β)): 
 η διαχεύριςη τησ περύςςειασ εκςκαφών που προϋρχονται απϐ τα δημϐςια ϋργα ςϑμφωνα με 

τισ διατϊξεισ τησ παραγρ. 3 εδαφ. β.1  τησ θα πρϋπει 
- εύτε να περιλαμβϊνεται ωσ ϐροσ ςτην απϐφαςη ϋγκριςησ των 
περιβαλλοντικών ϐρων του ϋργου, ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτισ 
ςχετικϋσ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ (περύ δημοςύων ϋργων) 
- εύτε να περιλαμβϊνεται ωσ ϐροσ ςτη ςϑμβαςη ανϊθεςησ του ϋργου 
 
 η διαχεύριςη των αποβλότων καταςκευήσ ή κατεδάφιςησ ϋργων τεχνικών υποδομών ό 

κτιριακών ϋργων που προϋρχονται απϐ δημϐςια ϋργα ςϑμφωνα με τισ  διατϊξεισ τησ 
παραγρ. 3 εδαφ. β.2 θα πρϋπει 

- εύτε να περιλαμβϊνεται ωσ ϐροσ ςτην απϐφαςη ϋγκριςησ των  περιβαλλοντικών ϐρων του 
ϋργου, ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτισ ςχετικϋσ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ (περύ 
δημοςύων ϋργων) 
- εύτε να περιλαμβϊνεται ωσ ϐροσ ςτη ςϑμβαςη ανϊθεςησ του ϋργου 
ε κϊθε περύπτωςη θα πρϋπει, ςϑμφωνα με την παραγρ. 3 εδαφ. β.3. τησ (2) ςχετικόσ ΚΤΑ, οι 
διαχειριςτϋσ μετϊ απϐ την αποπερϊτωςη των εργαςιών διαχεύριςησ των αποβλότων καταςκευόσ 
ό κατεδϊφιςησ να καταθϋτουν ςτην Τπηρεςύα που επιβλϋπει το ϋργο, βεβαύωςη παραλαβόσ των 
αποβλότων απϐ εγκεκριμϋνο ςϑςτημα εναλλακτικόσ διαχεύριςησ, ϐπωσ προβλϋπεται ςτην παρ. 3, 
(εδ. α.3) του ιδύου ϊρθρου. 
ϑμφωνα με τα προαναφερϐμενα απϐ τισ διατϊξεισ τησ ΚΤΑ δεν απορρϋει 
υποχρϋωςη διαχεύριςησ τησ περύςςειασ των εκςκαφών που προϋρχονται απϐ δημϐςια ϋργα μϋςω 
εγκεκριμϋνων ςυςτημϊτων εναλλακτικόσ διαχεύριςησ, εν αντιθϋςει με τη διαχεύριςη αποβλότων 
καταςκευόσ ό κατεδϊφιςησ ϋργων τεχνικών  υποδομών ό κτιριακών ϋργων. ε κϊθε περύπτωςη 
η διαχεύριςη τησ περύςςειασ των εκςκαφών θα πρϋπει να γύνεται με ορθϐ περιβαλλοντικϊ τρϐπο. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3.19 - Αδρανό υλικϊ, λατομεύα, δανειοθϊλαμοι, χώροι απόθεςησ 

Όςον αφορϊ την διαχεύριςη των αναγκών του ϋργου ςε αδρανό υλικϊ, λατομεύα, 
δανειοθαλϊμουσ , χώρουσ απϐθεςησ ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να λαμβϊνει ςε κϊθε περύπτωςη 
υπϐψη την ιςχϑουςα νομοθεςύα (ενδεικτικϊ αναφϋρονται οι διατϊξεισ του Ν. 4412/2016 και του 
Ν. 1428/84 «Εκμετϊλλευςη λατομεύων αδρανών υλικών και ϊλλεσ διατϊξεισ», ϐπωσ 
τροποποιόθηκε με τον Ν. 2115/93 «Σροποπούηςη, αντικατϊςταςη και ςυμπλόρωςη διατϊξεων 
του Ν. 1428/84» και ϐπωσ ιςχϑει, καθώσ και κϊθε μεταγενϋςτερη ςχετικό διϊταξη . Πριν 
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χρηςιμοποιηθεύ οποιαδόποτε πηγό υλικών, ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να φροντύςει, με δαπϊνεσ 
του, για την εξϋταςη του υλικοϑ απϐ εγκεκριμϋνο εργαςτόριο προσ διαπύςτωςη τησ 
καταλληλϐτητϊσ του. 
ε περύπτωςη που τα υλικϊ απϐ τισ πηγϋσ που αναφϋρονται ανωτϋρω δεν επαρκοϑν ό 
αποδεικνϑονται ακατϊλληλα, τϐτε ο Ανϊδοχοσ θα φροντύςει να βρει νϋεσ πηγϋσ υλικών, που θα 
εγκρύνει η Τπηρεςύα. ημειώνεται εδώ ςαν διευκρύνιςη ϐτι οι τιμϋσ προςφορϊσ του Αναδϐχου 
περιλαμβϊνουν κατϊ ανηγμϋνο τρϐπο, ϐλεσ τισ δαπϊνεσ που προϒποθϋτει η εφαρμογό του 
παρϐντοσ ϊρθρου. Γι' αυτϐ γύνεται επιτακτικό η ανϊγκη αναγνώριςησ των ειδικών ςυνθηκών 
του εκϊςτοτε ϋργου απϐ ϐλουσ τουσ διαγωνιζϐμενουσ κατϊ το ςτϊδιο των προςφορών. 
Η απϐθεςη των ϊχρηςτων προώϐντων κϊθε εύδουσ, που θα χρηςιμοποιηθοϑν για την 
αποκατϊςταςη των χώρων επϋμβαςησ, θα απομακρϑνονται με μϋριμνα και δαπϊνεσ του 
Αναδϐχου ςε χώρουσ απϐθεςησ απορριμϊτων. 
Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να εφαρμϐζει τισ διατϊξεισ τησ ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/10 
(ΥΕΚ 1312/Β/24-08-2010) «Μϋτρα, ϐροι και πρϐγραμμα για την εναλλακτικό διαχεύριςη των 
αποβλότων απϐ εκςκαφϋσ, καταςκευϋσ , κατεδαφύςεισ(ΑΕΚΚ). Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται με την 
υπογραφό τησ ςϑμβαςησ του ϋργου να ςυμβληθεύ με εγκεκριμϋνο υλλογικϐ ϑςτημα 
Εναλλακτικόσ Διαχεύριςησ (ΕΔ) και να υποβϊλει Θεωρημϋνο απϐ το ςϑςτημα χϋδιο 
Διαχεύριςησ Αποβλότων. 
Επύςησ ο ανϊδοχοσ οφεύλει ςϑμφωνα με την παρ. 3β.3 του ϊρθρ. 7 τησ ανωτϋρω ΚΤΑ, μετϊ την 
αποπερϊτωςη των εργαςιών διαχεύριςησ των αποβλότων καταςκευόσ ό κατεδϊφιςησ να 
καταθϋςει ςτην Τπηρεςύα βεβαύωςη παραλαβόσ των αποβλότων απϐ εγκεκριμϋνο ςϑςτημα 
εναλλακτικόσ διαχεύριςησ. 

ΑΡΘΡΟ 3.20 - Καθαριςμόσ εργοταξύων, καταςκευών και εγκαταςτϊςεων 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται με δαπϊνεσ δικϋσ του και πριν την παρϊδοςη προσ χρόςη ενϐσ 
τμόματοσ του ϋργου ό ολοκλόρου του ϋργου, να αφαιρϋςει και να απομακρϑνει κϊθε προςωρινό 
εγκατϊςταςη γϑρω απϐ το ϋργο(απορρύμματα, μηχανόματα υλικϊ κ.λ.π.) και γενικϊ κϊθε 
βοηθητικϐ ϋργο το οπούο όθελε αποδειχθεύ ϊχρηςτο η επιζόμιο απϐ την Τπηρεςύα. 
Επύςησ να ιςοπεδώςει το ϋδαφοσ, ϐπου όταν εγκαταςτημϋνα, να παραδώςει δε τελικϊ καθαρϋσ 
εγκαταςτϊςεισ, καθώσ και τουσ χώρουσ γϑρω απϐ το εργοτϊξιο. 
Γενικϊ να μεριμνόςει για κϊθε απαιτοϑμενο για την παρϊδοςη του ϋργου εξαςφαλύζοντασ την 
εϑρυθμη λειτουργύα αυτοϑ ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ και τισ προδιαγραφϋσ τησ παροϑςασ και των 
λοιπών τευχών δημοπρϊτηςησ. 
Επύςησ ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να προβαύνει, και ϐταν εκλεύψουν οι λϐγοι μετϊ απϐ υπϐδειξη 
τησ Τπηρεςύασ, ςτην ϊρςη κϊθε καταςκευόσ προςτατευτικόσ, που εύχε πραγματοποιηθεύ προσ 
αποφυγό ζημιών, φθορών, ατυχημϊτων κ.λ.π. ςε ιδιοκτηςύεσ, οικοδομϋσ, δϋντρα, αγροϑσ, 
καλλιεργόςιμεσ εκτϊςεισ, κοινωφελεύσ εγκαταςτϊςεισ και πϊςησ φϑςεωσ ϋργα ωσ και 
απομϊκρυνςη περιφραγμϊτων των εργοταξύων. 
Εϊν ςε δϋκα (10) ημϋρεσ απϐ την ϋγγραφη υπϐμνηςη εκ μϋρουσ τησ Διευθϑνουςασ Τπηρεςύασ δεν 
προβεύ ο Ανϊδοχοσ ςτην ϋναρξη και, μϋςα ςε εϑλογη προθεςμύα, περϊτωςη των ανωτϋρω 
εργαςιών, αυτϋσ εκτελοϑνται ςε βϊροσ του Αναδϐχου και εκπύπτει η δαπϊνη που ϋγινε απϐ την 
πρώτη επϐμενη πληρωμό ό την εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ ό κατϊ οποιοδόποτε ϊλλο τρϐπο 
ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, πϋρα απϐ τη μη ϋκδοςη βεβαύωςησ εμπρϐθεςμησ εκτϋλεςησ 
του ϋργου, ό τμόματοσ αυτοϑ εξαιτύασ αυτοϑ του λϐγου. 

ΑΡΘΡΟ 3.21 - Φρόνοσ Εγγύηςησ και υποχρεωτικόσ υντόρηςησ των Ϊργων 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 157 και 171 του Ν. 4412/2016. 
Ο χρϐνοσ εγγϑηςησ, κατϊ τον οπούο ο ανϊδοχοσ φϋρει τον κύνδυνο του ϋργου και υποχρεοϑται 
ςτη ςυντόρηςη του, ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 157 παρϊγραφοσ 1 και 171 παρϊγραφοσ 1 του Ν. 
4412/2016 και μετϊ την πϊροδο του οπούου ενεργεύται η οριςτικό παραλαβό, ορύζεται ςε 
δεκαπϋντε (15) μόνεσ. 
Κατϊ το χρϐνο εγγϑηςησ και υποχρεωτικόσ ςυντόρηςησ ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να 
επιθεωρεύ τακτικϊ τα ϋργα, να τα διατηρεύ ςε ικανοποιητικό κατϊςταςη και να αποκαθιςτϊ κϊθε 
βλϊβη τουσ. 
Ο εργολϊβοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ςυντηρεύ δωρεϊν τα ϋργα ςε ϊριςτη κατϊςταςη μϋχρι την 
παραλαβό τουσ και να επιδιορθώνει, με δαπϊνη του, κϊθε φθορϊ που προϋρχεται απϐ διϊφορεσ 
αιτύεσ. Η οριςτικό παραλαβό του ϋργου πρϋπει να διενεργηθεύ μϋςα ςε δϑο μόνεσ, απϐ τϐτε που 
λόγει ο χρϐνοσ εγγϑηςησ που καθορύζεται με το ϊρθρο ϊρθρου 171 του Ν.4412/2016. Γενικϊ 
ιςχϑουν οι διατϊξεισ των ϊρθρων 171 και 172 του Ν.4412/2016. Κατϊ τη διϊρκεια του χρϐνου 
εγγυόςεωσ ο ανϊδοχοσ βαρϑνεται με τισ δαπϊνεσ αποκατϊςταςησ, τϐςο του ϋργου που 
καταςκευϊζεται απ' αυτϐν, ϐςο και τυχϐν ϊλλων ςυμπληρωματικών ϋργων, που θα 
καταςκευαςτοϑν κατϐπιν πϊνω ςτο ϋργο (επύχωμα, οδοςτρωςύασ αςφαλτικόσ επύςτρωςησ, 
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ςυμπληρωματικόσ ςτρώςεωσ ερειςμϊτων κ.λ.π.), πϊντα μϋςα ςτο χρϐνο εγγυόςεων και εφϐςον 
οι φθορϋσ και γενικϊ ζημιϋσ που οφεύλονται ςε αιτύεσ πλημμελοϑσ καταςκευόσ των ϋργων, που 
ϋχουν αναληφθεύ απ' αυτϐν. 

ΑΡΘΡΟ 3.22 - Μητρώο ϋργου 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 170 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 3.23 - Ευρόματα αρχαιολογικού ό ϊλλου ενδιαφϋροντοσ 

ϑμφωνα με την παρ.12 του ϊρθρου 138 του Ν. 4412/2016 ϐπωσ ιςχϑει ςόμερα, εϊν κατϊ την 
εκτϋλεςη των εργαςιών εμφανιςθοϑν αρχαιϐτητεσ ό οποιαδόποτε ϋργα τϋχνησ, ο ανϊδοχοσ 
υποχρεοϑται να ςταματόςει αμϋςωσ τισ εργαςύεσ και να ειδοποιόςει την Διευθϑνουςα Τπηρεςύα. 

ΑΡΘΡΟ 3.24 - Δαπϊνεσ ανατύπωςησ ςυμβατικών τευχών και Διακόρυξησ Δημοπραςύασ 

Οι δαπϊνεσ για την ανατϑπωςη των ςυμβατικών τευχών, οι δαπϊνεσ για την δημοςύευςη τησ 
διακόρυξησ, αρχικόσ και τυχϐν επαναληπτικών, καθώσ και τα υλικϊ για την τόρηςη ςτοιχεύων 
του ϋργου (φϊκελοι ςτοιχεύων, τεϑχη ημερολογύων, τεϑχη επιμετρητικών κλπ.) βαρϑνουν τον 
ανϊδοχο του ϋργου. 
 
 
 
4. ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ  

 

ΑΡΘΡΟ 4.1 - Πρόςληψη εργατικού δυναμικού και λοιπού προςωπικού 

Η πρϐςληψη του εργατικοϑ δυναμικοϑ και λοιποϑ προςωπικοϑ(ελληνικοϑ ό αλλοδαποϑ) και οι 
ϐροι εργαςύασ τουσ διϋπονται απϐ τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ. 

ΑΡΘΡΟ 4.2 - Προςωπικό Αναδόχου 

ϑμφωνα με το ϊρθρο 145 παρ 4 του Ν.4412/2016 ϐπωσ ιςχϑει το βραδϑτερο ςε τριϊντα (30) 
ημερολογιακϋσ ημϋρεσ απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ καταςκευόσ του ϋργου, ο Ανϊδοχοσ 
πρϋπει να υποβϊλει οριςτικϐ οργανϐγραμμα εργοταξιακοϑ προςωπικοϑ που θα τεθεύ υπϐψη τησ 
Διευθϑνουςασ Τπηρεςύασ για ϋλεγχο και αποδοχό ωσ προσ την ελϊχιςτη κϊλυψη των υπεϑθυνων 
θϋςεων του εργοταξύου. 
ϑμφωνα με το ϊρθρο 138 παρ 8 ϐπωσ του Ν. 4412/2016 ϐπωσ ιςχϑει η διευθϑνουςα υπηρεςύα 
μπορεύ πϊντα να διατϊςςει την απομϊκρυνςη του προςωπικοϑ που κρύνεται δικαιολογημϋνα 
ακατϊλληλο ό την ενύςχυςη των ςυνεργεύων του αναδϐχου. 
Ρητϊ καθορύζεται ϐτι ο διοριςμϐσ των υπϐψη προςώπων του Αναδϐχου ςε καμύα περύπτωςη δεν 
απαλλϊςςει τον τελευταύο απϐ τισ ευθϑνεσ και τισ υποχρεώςεισ του, ο δε Ανϊδοχοσ παραμϋνει 
πϊντοτε αποκλειςτικϊ και εξ ολοκλόρου υπεϑθυνοσ απϋναντι ςτην Τπηρεςύα. 

ΑΡΘΡΟ 4.3 - Καταςτϊςεισ προςωπικού και εξοπλιςμού Αναδόχου 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα μηνιαύα κατϊςταςη του προςωπικοϑ που 
απαςχολεύ ςτο ϋργο (ειδικϐτητα, πλόθοσ ανϊ ειδικϐτητα, ημϋρεσ απαςχϐληςησ ανϊ μόνα) καθώσ 
και του μηχανικοϑ εξοπλιςμοϑ (εύδοσ, δυναμικϐτητα, πλόθοσ, ημϋρεσ απαςχϐληςησ ανϊ μόνα). Οι 
υπϐψη καταςτϊςεισ θα υποβϊλλονται μηνιαύα, ςε μορφό που θα ςυμφωνηθεύ με την Τπηρεςύα, 
μϋχρι την οριςτικό παραλαβό των ϋργων. 

ΑΡΘΡΟ 4.4 - Ανϊρμοςτη ςυμπεριφορϊ 

Ο Ανϊδοχοσ εύναι εξ ολοκλόρου υπεϑθυνοσ για τη λόψη των απαραύτητων μϋτρων ώςτε να 
προληφθεύ οποιαδόποτε αταςθαλύα, παρανομύα, βύαιη διατϊραξη τϊξησ ό κατϊ οποιοδόποτε 
τρϐπο ανϊρμοςτη ςυμπεριφορϊ εκ μϋρουσ του προςωπικοϑ του και για τη διατόρηςη ομαλών 
ςυνθηκών και προςταςύασ προςώπων και περιουςιών ςτουσ εργοταξιακοϑσ χώρουσ ό γϑρω απϐ 
αυτοϑσ. 
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5. ΕΞΟΠΛΙΜΟ, ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑ  
 
 

ΑΡΘΡΟ 5.1 - Σρόποσ εκτϋλεςησ 

Εκτϐσ εϊν ορύζεται διαφορετικϊ ςτη ςϑμβαςη, ο Ανϊδοχοσ εύναι εξ ολοκλόρου μϐνοσ υπεϑθυνοσ με δικό του 
δαπϊνη για την επιλογό και παροχό των απαραύτητων εργατικών, υλικών και μηχανημϊτων, τη μεταφορϊ 
τουσ απϐ τισ πηγϋσ προμηθεύασ τουσ, καθώσ και για τη χρηςιμοπούηςη τουσ και την εν γϋνει εκτϋλεςη των 
ϋργων κατϊ τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ, των ςχετικών Σεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών 
εγκεκριμϋνων ςυμβατικών τευχών και ςχεδύων. 
Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να εκτελϋςει τα διϊφορα ϋργα ςϑμφωνα με τα γενικϊ και λεπτομερειακϊ ςχϋδια τησ 
εγκεκριμϋνησ μελϋτησ, καθώσ και με τυχϐν ςυμπληρωματικϊ, κατϊ το ςτϊδιο τησ καταςκευόσ, που θα 
εγκριθοϑν απϐ την Τπηρεςύα. 
ε περύπτωςη που, κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςησ του ϋργου και μϋχρι την οριςτικό παραλαβό του, οι 
εργαςύεσ ό τμόμα τουσ ό τα υλικϊ που χρηςιμοποιοϑνται ό που χρηςιμοποιόθηκαν για την εκτϋλεςη των 
εργαςιών εύναι, κατϊ την κρύςη τησ Τπηρεςύασ, ελαττωματικϊ, ατελό ό ακατϊλληλα ό δεν πληροϑν τισ 
απαιτόςεισ των προδιαγραφών και γενικϊ δεν ςυμφωνοϑν με εκεύνα που ορύζονται ςτη ςϑμβαςη, τϐτε 
εφαρμϐζονται οι ςχετικϋσ διατϊξεισ του ϊρθρου 159 του Ν 4412/2016. 
Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιοϑται ςε καμύα περύπτωςη, να επικαλεςτεύ την παρουςύα εκπρϐςωπων τησ Τπηρεςύασ 
ςτον τϐπο του ϋργου, για να απαλλαχθεύ απϐ τισ ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ του, εκεύ ϐπου διαπιςτώθηκαν, 
μεταγενϋςτερα, ελαττωματικϋσ εργαςύασ, παραλεύψεισ ό ατϋλειεσ, εκτϐσ αν αυτϋσ οφεύλονται ςε γραπτϋσ 
εντολϋσ ό οδηγύεσ τησ Τπηρεςύασ. 
Ο Ανϊδοχοσ θα ϋχει ϐλη την ευθϑνη για κϊθε καθυςτϋρηςη ςτην πρϐοδο ό αποπερϊτωςη του ϋργου απϐ την 
εφαρμογό του παρϐντοσ ϊρθρου, εκτϐσ αν τα αποτελϋςματα των εργαςτηριακών δοκιμών αποβοϑν υπϋρ του 
Αναδϐχου ό αν αποδειχθεύ ϐτι τα ϋργα δεν εύναι κακϐτεχνα. 

ΑΡΘΡΟ 5.2 - Πινακύδεσ του ϋργου που καταςκευϊζεται 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται με δικό του δαπϊνη ςτην προμόθεια και τοποθϋτηςη πινακύδων ενδεικτικών του 
ϋργου που εκτελεύται με την επωνυμύα του Κυρύου του ϋργου, τησ Διευθϑνουςασ Τπηρεςύασ και τησ 
Προώςταμϋνησ Αρχόσ. Αν το ϋργο χρηματοδοτεύται απϐ κοινοτικοϑσ πϐρουσ θα τοποθετηθεύ και η πινακύδα 
τησ Ε.Ε., ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ Επιβλϋπουςασ Τπηρεςύασ (ΕΚ 1828/2006), καθώσ και μϐνιμη 
αναμνηςτικό πλακϋτα μετϊ το πϋρασ του ϋργου. 
Τποχρεοϑται επύςησ ςτη ςταδιακό λόψη φωτογραφιών (ϋναρξη - εκτϋλεςη - πϋρασ) και την προςκϐμιςό τουσ 
πριν την ϋκδοςη βεβαύωςησ περαύωςησ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5.3 - Πηγϋσ λόψησ υλικών - ποιότητα και προϋλευςη υλικών 

5.3.1 Αν δεν καθορύζονται απϐ τη ςϑμβαςη οι πηγϋσ λόψεωσ υλικών, ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να προβεύ 
ϋγκαιρα ςτην εξαςφϊλιςη κατϊλληλων ςε ποιϐτητα και επαρκών ςε ποςϐτητα υλικών και νεροϑ και να 
δηλώςει ςτη Διευθϑνουςα Τπηρεςύα τισ πηγϋσ που θα χρηςιμοποιόςει για τισ ανϊγκεσ καταςκευόσ του 
ϋργου. 
Απαγορεϑεται η χρηςιμοπούηςη υλικών απροςδιϐριςτησ ποιϐτητασ ό ϊγνωςτησ προϋλευςησ ό η 
ενςωμϊτωςη ςτο ϋργο υλικών που δεν ϋχουν προηγουμϋνωσ τϑχει τησ ϋγκριςησ τησ Τπηρεςύασ. 
Όλα τα υλικϊ κ.λπ., που θα χρηςιμοποιηθοϑν θα εύναι τησ καλϑτερησ ποιϐτητασ τησ αγορϊσ, χωρύσ βλϊβεσ ό 
ελαττώματα. 
Επύςησ ϐλα τα υλικϊ για την εκτϋλεςη των ϋργων θα εύναι απολϑτωσ ςϑμφωνα με τα ςυμβατικϊ δεδομϋνα, 
τουσ ιςχϑοντασ κανονιςμοϑσ και προδιαγραφϋσ των ςχετικών Τπουργεύων, καθώσ επύςησ και με τα 
ςυμβατικϊ δεδομϋνα τησ εργολαβύασ. Θα εύναι αρύςτησ ποιϐτητασ και τησ απολϑτου εγκρύςεωσ του αρμοδύου 
οργϊνου τησ επύβλεψησ, ςχετικϊ με την προϋλευςη, τισ διαςτϊςεισ, την αντοχό, την ποιϐτητα, την εμφϊνιςη, 
την ανταπϐκριςη ςτισ προδιαγραφϋσ κ.λπ. 
ε περύπτωςη, που ο εργοδϐτησ παραδώςει ςτον εργολϊβο υλικϊ απαιτοϑμενα για την εκτϋλεςη των ϋργων, 
ο ανϊδοχοσ δεν δικαιοϑται κανϋνα ποςοςτϐ για γενικϊ ϋξοδα και ϐφελοσ αυτοϑ επύ τησ αξύασ τουσ, οϑτε 
αποζημύωςησ για δαπϊνεσ αποθόκευςησ και φϑλαξησ των υλικών αυτών. Ο ανϊδοχοσ δεν φϋρει καμιϊ ευθϑνη 
για την κακό ποιϐτητα ό ακαταλληλϐτητα των υλικών, που παραδύδονται ς' αυτϐν απϐ τον εργοδϐτη εφϐςον 
ϋγκαιρα το αναφϋρει εγγρϊφωσ. Σα υλικϊ παραδύδονται απϐ τον εργοδϐτη ςτον ανϊδοχο με πρωτϐκολλο, 
μετϊ δε την παραλαβό τουσ απϐ τον ανϊδοχο, αυτϐσ φϋρει ακϋραια την ευθϑνη για κϊθε βλϊβη, ζημιϊ ό 
απώλεια, που θα ςυμβεύ ςτα υλικϊ αυτϊ. 
 
 



 

 23 

5.3.2 Πριν απϐ κϊθε παραγγελύα, το υλικϐ, το μηχϊνημα ό ςυςκευό θα εγκρύνεται απϐ την υπηρεςύα, 
ωσ εξόσ: 

1. Αν πρϐκειται για υλικϐ ςειρϊσ βιομηχανικόσ παραγωγόσ, θα προςκομύζονται ςτην Τπηρεςύα τεχνικϊ 
φυλλϊδια και προδιαγραφϋσ του εργοςταςύου παραγωγόσ, καθώσ και δεύγματα. 
2. Αν πρϐκειται για υλικϐ πρωτϐτυπο, που πρϐκειται να παραχθεύ ειδικϊ για το εν λϐγω ϋργο θα 
προςκομύζονται ςτην Τπηρεςύα δεύγματα, ςχϋδια ό μοντϋλα. 
Σα παραπϊνω δεύγματα κ.λπ., που θα εγκρύνονται απϐ την Τπηρεςύα, θα φυλϊςςονται απϐ αυτόν μϋχρι την 
παραλαβό του ϋργου, χωρύσ ιδιαύτερη αποζημύωςη του αναδϐχου. 
Η υπηρεςύα ϋχει το δικαύωμα να απορρύψει κατϊ την κρύςη τησ κϊθε υλικϐ μηχϊνημα ό ςυςκευό, που δεν 
εύναι ςϑμφωνα με τα δεύγματα ό τισ προδιαγραφϋσ ωσ ανωτϋρω. 
Όλα τα μηχανόματα και ςυςκευϋσ πρϋπει να ςυνοδεϑονται απϐ πιςτοποιητικϐ ελϋγχου του καταςκευαςτό, η 
δε επύβλεψη θα μπορεύ να παραπϋμπει αυτϊ για εργαςτηριακϐ ϋλεγχο με μϋριμνα και δαπϊνεσ του αναδϐχου. 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται πριν απϐ την παραγγελύα των υλικών μηχανημϊτων ςυςκευών κ.λπ., να 
υποβϊλλει ςτην Δ/νουςα Τπηρεςύα πλόρη κατϊλογο των προσ παραγγελύα υλικών για ϋγκριςη, 
γνωςτοποιώντασ ςυγχρϐνωσ και την ημερομηνύα παραγγελύασ των ανωτϋρω υλικών. 

ΑΡΘΡΟ 5.4 - Επιθεώρηςη 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 136 του Ν. 4412/2016, ςτο ϊρθρο 138 παρ.14 και ςτο ϊρθρο 179 του Ν. 
4412/2016 ϐπωσ ιςχϑουν ςόμερα. 
Η Τπηρεςύα ϋχει το δικαύωμα να προβαύνει ςε οποιαδόποτε επιθεώρηςη και ϋλεγχο όθελε κρύνει αναγκαύο 
ςχετικϊ με την ικανϐτητα και την επϊρκεια του προςωπικοϑ του Αναδϐχου, τα υλικϊ, τισ μεθϐδουσ εργαςύασ, 
την πρϐοδο των εργαςιών, το εργατικϐ κϐςτοσ κτλ. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να τηρεύ με ακρύβεια και πλόρη 
ενημερϐτητα, ςϑμφωνα με τουσ εκϊςτοτε νϐμουσ, ϐλα γενικϊ τα λογιςτικϊ βιβλύα, ςτοιχεύα και μητρώα που 
αφοροϑν ςτο προςωπικϐ που απαςχολεύ, τουσ μιςθοϑσ, τα ημερομύςθια και τα επιδϐματα, τισ αςφαλιςτικϋσ 
και ϊλλεσ ειςφορϋσ κτλ., τισ απογραφϋσ του εξοπλιςμοϑ, των μηχανημϊτων, των εργαλεύων και υλικών που 
προςκομύςθηκαν ςτο εργοτϊξιο και χρηςιμοποιοϑνται ςε αυτϐ και γενικϊ ϐλα τα βιβλύα, δελτύα και 
καταςτϊςεισ ςχετικϋσ με την πρϐοδο των εργαςιών, τα διαγρϊμματα, τουσ ανακεφαλαιωτικοϑσ πύνακεσ και 
λοιπϊ ςτοιχεύα που όθελε ζητόςει η Τπηρεςύα. Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να χορηγεύ ςτην Τπηρεςύα, 
μετϊ απϐ ςχετικό αύτηςό τησ, αντύγραφα απϐ τισ εκθϋςεισ καταςτϊςεισ κτλ., που αναφϋρθηκαν 
προηγουμϋνωσ. 

ΑΡΘΡΟ 5.5 - Απόρριψη 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 159 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 5.6 - Επανορθωτικϋσ εργαςύεσ 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 157 και ςτο ϊρθρο 159 του Ν.4412/2016. 
 
6. ΕΝΑΡΞΗ - ΚΑΘΤΣΕΡΗΕΙ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΙΨΝ 

ΑΡΘΡΟ 6.1 - Ϊναρξη εργαςιών 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 147 του Ν.4412/2016, ϐπωσ ιςχϑει 
ςόμερα και οι ςυμβατικϋσ προθεςμύεσ αρχύζουν απϐ την υπογραφό τησ εργολαβικόσ 
ςϑμβαςησ. 

ΑΡΘΡΟ 6.2 - Προθεςμύα Περϊτωςησ 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 147 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 6.3 - υνολικό προθεςμύα -  

Για την περϊτωςη ϐλου του ϋργου η ςυνολικό προθεςμύα εύναι  πϋντε  ( 5 ) μόνεσ απϐ την ημϋρα 
που θα υπογραφεύ η ςϑμβαςη. ε αυτό την προθεςμύα δεν περιλαμβϊνεται ο χρϐνοσ εγγϑηςησ 
του ϋργου, ο οπούοσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3.21 τησ παροϑςασ. 
Για κϊθε ημϋρα υπαύτιασ υπϋρβαςησ απϐ τον ανϊδοχο τησ παροϑςασ ςυνολικόσ προθεςμύασ, 
επιβϊλλονται οι καθοριζϐμενεσ με το ϊρθρο 148 του Ν. 4412/2016 ρότρεσ. Σα ωσ ϊνω ποςϊ 
ποινικών ρητρών θα παρακρατοϑνται απϐ τισ πιςτοποιόςεισ του ϋργου. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 6.4 - Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 145 του Ν. 4412/2016. 
Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ϋχει ςυντϊξει και υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα για ϋγκριςη το 
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"Φρονοδιϊγραμμα Καταςκευόσ του Έργου" μϋςα ςε προθεςμύα που ορύζεται και η οπούα δεν 
μπορεύ να υπερβαύνει τισ τριϊντα (30) ημϋρεσ απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ. Σο εγκεκριμϋνο 
χρονοδιϊγραμμα αποτελεύ ςυμβατικϐ ςτοιχεύο του ϋργου και το αναλυτικϐ πρϐγραμμα 
καταςκευόσ του ϋργου. Αναλϑει ανϊ μονϊδα χρϐνου και πϊντωσ ανϊ ημερολογιακϐ τρύμηνο τισ 
εργαςύεσ που προβλϋπεται να εκτελεςτοϑν. υντϊςςεται με τη μορφό τετραγωνικοϑ πύνακα που 
περιλαμβϊνει την πιο πϊνω χρονικό ανϊλυςη των ποςοτότων ανϊ εργαςύα ό ομϊδα εργαςιών 
και ςυνοδεϑεται απϐ γραμμικϐ διϊγραμμα και ςχετικό ϋκθεςη. 

ΑΡΘΡΟ 6.5 - Παρϊταςη προθεςμύασ περϊτωςησ 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 147 παρ. 8, 9 και 10, ϊρθρο 157 παρ. 8 και ϊρθρο 160 παρ. 7 
του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 6.6 - Καθυςτερόςεισ με υπαιτιότητα των Αρχών 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτα ϊρθρα 136 και 137 του Ν. 4412/2016. Εφϐςον ιςχϑουν οι εξόσ 
ςυνθόκεσ: α. Ο Ανϊδοχοσ ακολοϑθηςε επιμελώσ τισ διαδικαςύεσ και κανονιςμοϑσ που ορύζονται 
απϐ τισ Δημϐςιεσ Αρχϋσ τησ χώρασ και β. οι υπϐψη Αρχϋσ καθυςτεροϑν ό ϊλλωσ παρακωλϑουν τισ 
εργαςύεσ του Αναδϐχου και 

γ. η κατϊ τα ανωτϋρω καθυςτϋρηςη ό παρακώλυςη εύναι μη προβλϋψιμη ςϑμφωνα με τα 
οριζϐμενα ςτη ςϑμβαςη και τα λοιπϊ ςυμβατικϊ τεϑχη, 
Εφϐςον αποδειχθεύ ϐτι δεν οφεύλεται ςε υπαιτιϐτητα του Αναδϐχου, η κατϊ τα ανωτϋρω 
καθυςτϋρηςη ό παρακώλυςη εύναι δυνατϐ να θεωρηθεύ ωσ αιτύα για χορόγηςη παρϊταςησ 
προθεςμύασ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 6.6 (Παρϊταςη Προθεςμύασ περϊτωςησ) τησ 
παροϑςασ. 

ΑΡΘΡΟ 6.7 - Ρυθμόσ προόδου εργαςιών 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςησ του ϋργου και ϐποτε κριθεύ απαραύτητο απϐ τον ανϊδοχο ό την 
υπηρεςύα, θα ςυγκαλεύται ςϑςκεψη μεταξϑ τησ επύβλεψησ και αντιπροςώπων του Αναδϐχου, για 
καταγραφό προβλημϊτων, ϋλεγχο προϐδου, παρακολοϑθηςη τόρηςησ ό τροποπούηςησ του 
χρονοδιαγρϊμματοσ καταςκευόσ και λόψησ ϐλων των απαραύτητων μϋτρων, ώςτε να μην 
επηρεαςτοϑν οι τμηματικϋσ ό ϊλλεσ χρονικϋσ προθεςμύεσ του ϋργου. Κατϊ τη ςϑςκεψη αυτό θα 
κρατοϑνται επύςημα πρακτικϊ, τα οπούα θα ςυμπεριληφθοϑν ςτο τελικϐ μητρώο του ϋργου. 
Εϊν οποτεδόποτε κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςησ του ϋργου η πραγματικό πρϐοδοσ των 
εργαςιών υπολεύπεται τησ αναμενϐμενησ ό τησ προγραμματιςμϋνησ, κατϊ το ϊρθρο 6.4 
(Φρονοδιϊγραμμα Καταςκευόσ) τησ παροϑςασ, και εφϐςον δεν οφεύλεται ςε αιτύα που θα 
αντιμετωπιςτεύ κατϊ τα οριζϐμενα ςτο Άρθρο 6.5 (Παρϊταςη προθεςμύασ περϊτωςησ) τησ 
παροϑςασ, ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται με εντολό τησ Τπηρεςύασ να υποβϊλει αναθεωρημϋνο 
χρονοδιϊγραμμα, ςυνοδευϐμενο απϐ αιτιολογικό ϋκθεςη, ςτην οπούα ο Ανϊδοχοσ θα περιγρϊψει 
τισ προτεινϐμενεσ μεθϐδουσ που ςκοπεϑει να υιοθετόςει για την επιτϊχυνςη των εργαςιών και 
την εμπρϐθεςμη εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων. 
Εκτϐσ εϊν ορύςει διαφορετικϊ η Τπηρεςύα, ο Ανϊδοχοσ θα εφαρμϐςει τισ υπϐψη προτεινϐμενεσ 
μεθϐδουσ, οι οπούεσ μπορεύ να προϒποθϋτουν αϑξηςη των ωρών εργαςύασ ό του αριθμοϑ 
προςωπικοϑ και του εξοπλιςμοϑ ό ϊλλεσ τροποποιόςεισ, με ευθϑνη, μϋριμνα και δαπϊνεσ του 
Αναδϐχου και χωρύσ ιδιαύτερη αποζημύωςη. 

ΑΡΘΡΟ 6.8 - Ποινικϋσ ρότρεσ 

Ιςχϑουν γενικϊ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

6.8.1 Ποινικϋσ ρότρεσ υπϋρβαςησ τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ 
Για κϊθε ημϋρα υπϋρβαςησ, ποινικό ρότρα ύςη με δεκαπϋντε τοισ εκατϐ (15%) τησ μϋςησ 
ημερόςιασ αξύασ του ϋργου που επιβϊλλεται για αριθμϐ ημερών ύςο με το εύκοςι τοισ εκατϐ 
(20%) τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ που προβλϋπεται ςτην ϊρθρο 6.3 (υνολικό προθεςμύα) τησ 
παροϑςασ. 
Για τισ επϐμενεσ ημϋρεσ, μϋχρι ακϐμα δϋκα πϋντε τοισ εκατϐ (15%) τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ 
που προβλϋπεται ςτην ϊρθρο 6.3 (υνολικό προθεςμύα) τησ παροϑςασ, ποινικό ρότρα για κϊθε 
ημϋρα υπϋρβαςησ ύςη με εύκοςι τοισ εκατϐ (20%) τησ μϋςησ ημερόςιασ αξύασ του ϋργου. 
Οι ποινικϋσ ρότρεσ που επιβϊλλονται για την υπϋρβαςη τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ δεν 
επιτρϋπεται να υπερβοϑν ςυνολικϊ ποςοςτϐ ϋξι τοισ εκατϐ (6%) του ςυνολικοϑ ποςοϑ τησ 
ςϑμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. 
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6.8.2 Επιβολό ποινικών ρητρών 
Οι ποινικϋσ ρότρεσ επιβϊλλονται με απϐφαςη τησ Διευθϑνουςασ Τπηρεςύασ και παρακρατοϑνται 
απϐ τον αμϋςωσ επϐμενο λογαριαςμϐ του ϋργου. Με ύδια απϐφαςη ανακαλοϑνται οι ποινικϋσ 
ρότρεσ για τισ ενδεικτικϋσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ αν το ϋργο περατωθεύ μϋςα ςτη ςυνολικό 
προθεςμύα και τισ τυχϐν εγκεκριμϋνεσ γενικϋσ παρατϊςεισ. 
Οι ποινικϋσ ρότρεσ του παρϐντοσ ϊρθρου εύναι επιπρϐςθετεσ ςτισ ποινικϋσ ρότρεσ που τυχϐν 
προβλϋπονται για παραλεύψεισ ενεργειών του Αναδϐχου ςτουσ λοιποϑσ ϐρουσ τησ παροϑςασ και 
των λοιπών ςυμβατικών τευχών. 

ΑΡΘΡΟ 6.9 - Διακοπό εργαςιών - Διϊλυςη τησ ςύμβαςησ - Ϊκπτωςη αναδόχου -
 Αποζημύωςη αναδόχου λόγω διϊλυςησ ςύμβαςησ 

Ιςχϑουν τα ϐςα ορύζονται ςτα ϊρθρα 160, 161, 162 & 163 του Ν. 4412/2016. 
 

 

7. ΠΕΡΑΣΨΗ ΣΨΝ ΕΡΓΑΙΨΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΡΓΟΔΟΣΗ 
 

ΑΡΘΡΟ 7.1 - Επιμϋτρηςη και Πιςτοπούηςη 

Οι επιμετρόςεισ διενεργοϑνται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 151 του Ν. 4412/2016. 
Οι επιμετρόςεισ των εργαςιών υποβϊλλονται ςε ϋντυπη και ηλεκτρονικό μορφό, το αργϐτερο 
εύκοςι (20) ημϋρεσ μετϊ το τϋλοσ του επϐμενου τησ εκτελϋςεωσ τουσ μηνϐσ. 
Δϑο μόνεσ (2) το αργϐτερο μετϊ τη βεβαιωμϋνη περϊτωςη του ϋργου ο ανϊδοχοσ εύναι 
υποχρεωμϋνοσ να υποβϊλει ςτην διευθϑνουςα υπηρεςύα τυχϐν επύ μϋρουσ επιμετρόςεισ που 
λεύπουν και την «τελικό» επιμϋτρηςη ςϑμφωνα με το ϐςα ορύζονται ςτο ϊρθρο 151 παρ 5 του Ν. 
4412/2016. 
ε περύπτωςη που δεν υποβληθεύ εμπρϐθεςμα απϐ τον ανϊδοχο η τελικό επιμϋτρηςη 
επιβϊλλεται ςε βϊροσ του, για κϊθε ςυμπληρωμϋνο μόνα καθυςτϋρηςησ, ειδικό ποινικό ρότρα 
ποςοςτοϑ δϑο χιλιοςτών επύ του ςυνολικοϑ ποςοϑ που ϋχει καταβληθεύ ςτον ανϊδοχο μϋχρι τϐτε 
για την ϐλη ςϑμβαςη ςϑμφωνα με τα ϐςα ορύζονται ςτο ϊρθρο 151 παρ6 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 7.2 - Σροποπούηςη και Προςαρμογϋσ 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 156 του Ν. 4412/2016 ϐπωσ ιςχϑει ςόμερα 

ΑΡΘΡΟ 7.3 - Περιεχόμενα κονδυλύου Απρόβλεπτων Δαπανών Προώπολογιςμού 

το κονδϑλιο αυτϐ περιλαμβϊνονται οι δαπϊνεσ που δϑνανται να πληρωθοϑν εκ του κονδυλύου 
τοϑτου, ςϑμφωνα με την ιςχϑουςα Νομοθεςύα. 
Δεν περιλαμβϊνονται και δεν δϑνανται να πληρωθοϑν δαπϊνεσ για εργαςύεσ μετατϐπιςησ 
δικτϑων Οργανιςμών Κοινόσ Ωφελεύασ, αρχαιολογικϋσ ϋρευνεσ, δαπϊνη απαλλοτριώςεων, 
μελϋτεσ κλπ 

ΑΡΘΡΟ 7.4 -Αναθεώρηςη τιμών 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 153 του Ν. 4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 7.5 - Επύ ϋλαςςον δαπϊνεσ 

Δϑναται να γύνει χρόςη των επύ ϋλαςςον δαπανών ςϑμφωνα με το ϊρθρο 156 παρ. 3 του Ν. 
4412/2016 και τα ϐςα ορύζονται ςτη διακόρυξη του ϋργου και ςυγκεκριμϋνα ςτο ϊρθρο 11.4 
αυτόσ. 
 
 
8. ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΨΜΕ 

8.1.1 Περιεχϐμενα των τιμών μονϊδοσ του τιμολογύου και δαπϊνεσ που βαρϑνουν τον Ανϊδοχο 

Οι ςυμβατικϋσ τιμϋσ μονϊδασ που ιςχϑουν, αναφϋρονται ςε εργαςύεσ πλόρωσ περαιωμϋνεσ 
ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ. Οι τιμϋσ αυτϋσ, προςαυξημϋνεσ κατϊ το κατϊ νϐμο 
ποςοςτϐ γενικών εξϐδων και εργολαβικοϑ οφϋλουσ του Αναδϐχου, περιλαμβϊνουν ϐλεσ τισ 
απαραύτητεσ εργαςύεσ για την πλόρη και ϋντεχνη καταςκευό των ϋργων, καλϑπτοντασ ϐλεσ τισ 
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δαπϊνεσ του Αναδϐχου, ϊμεςεσ ό ϋμμεςεσ και, με την επιφϑλαξη των περύ αναθεώρηςησ τιμών 
κειμϋνων διατϊξεων, αποτελοϑν πλόρη αποζημύωςη του Αναδϐχου για την κατϊ ανωτϋρω 
εκτϋλεςη των εργαςιών. 
Κϊθε τιμό μονϊδασ ό/και κατ' αποκοπό τύμημα τησ προςφορϊσ περιλαμβϊνει ϐλεσ τισ κϊθε 
εύδουσ επιβαρϑνςεισ απϐ φϐρουσ, τϋλη, δαςμοϑσ, ειδικοϑσ φϐρουσ κτλ. Σο ύδιο ιςχϑει και για τισ 
νϋεσ τιμϋσ μονϊδασ που τυχϐν θα εφαρμοςθοϑν. Ρητϊ καθορύζεται ϐτι ςε κϊθε τιμό μονϊδασ 
περιλαμβϊνονται οι δαςμού και λοιπού φϐροι, τϋλη ειςφορϊσ και δικαιώματα για προμόθειεσ 
εξοπλιςμοϑ και εφοδύων γενικϊ του ϋργου και, προκειμϋνου για εύδη εςωτερικοϑ, ο φϐροσ 
κϑκλου εργαςιών (ΥΚΕ) ϐπου ιςχϑει, τα τϋλη χαρτοςόμου ϐπου ιςχϑουν, και γενικϐτερα ϐλοι οι 
φϐροι, δαςμού, τϋλη, κρατόςεισ, κτλ., που θα ιςχϑουν κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου. τισ ανωτϋρω 
επιβαρϑνςεισ περιλαμβϊνεται η κρϊτηςησ ϑψουσ 0,06% υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ 
Δημοςύων υμβϊςεων, ςϑμφωνα με το αρθ. 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016. 
Ο Υϐροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (ΥΠΑ) επύ των τιμολογύων ειςπρϊξεων του Αναδϐχου επιβαρϑνει 
τον Δόμο. 

8.1.2 Σιμϋσ μονϊδοσ νϋων εργαςιών 

Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να εκτελϋςει το ϋργο, ϐπωσ θα μελετηθεύ κατϊ εύδοσ και 
ποςϐτητεσ απϐ την Τπηρεςύα. την περύπτωςη που απαιτηθεύ η ςϑνταξη νϋων τιμών μονϊδασ θα 
γύνει ςϑμφωνα με το ϊρθρο 156 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. 
Για τισ νϋεσ τιμϋσ θα εφαρμοςθοϑν τα εγκεκριμϋνα ςυμβατικϊ τιμολϐγια, τα ενιαύα τιμολϐγια 
Έργων Οδοποιύασ, Τδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πραςύνου, και Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εργαςιών Οδοποιύασ, Τδραυλικών και Λιμενικών που εγκρύθηκαν με τη Δ11γ/ο/9/7/07-02-2013 
(ΥΕΚ 363 Β) απϐφαςη του Τπουργοϑ ΑΝ.ΑΝΣ.Τ.ΜΕ.ΔΙ., ϐπωσ ιςχϑουν ςόμερα, οι αναλϑςεισ 
τιμών που ιςχϑουν, καθώσ και τα περιγραφικϊ τιμολϐγια. 

                            ΑΡΘΡΟ 8.2 - Προκαταβολό 

Δεν προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ . 
ΑΡΘΡΟ 8.3 - Λογαριαςμού - Πιςτοποιόςεισ 

ε ϐ,τι αφορϊ του λογαριαςμοϑσ και τισ ςχετικϋσ πιςτοποιόςεισ εργαςιών ιςχϑουν τα ϐςα 
ορύζονται ςτο ϊρθρο 152 του Ν.4412/2016. 
Η πληρωμό ςτον ανϊδοχο του εργολαβικοϑ ανταλλϊγματοσ γύνεται τμηματικϊ κατϊ τη διϊρκεια 
τησ καταςκευόσ του ϋργου βϊςει πιςτοπούηςησ των εργαςιών που ϋχουν εκτελεςθεύ. Η 
πιςτοπούηςη ςυνοδεϑεται απαραιτότωσ απϐ ςυνοπτικό επιμϋτρηςη των εργαςιών που ϋχουν 
εκτελεςθεύ. 
την επιμϋτρηςη καταχωροϑνται, ανακεφαλαιωτικϊ απϐ την ϋναρξη του ϋργου, οι ποςϐτητεσ για 
κϊθε εύδουσ εργαςύεσ ϐπωσ περιγρϊφονται ςτο ςυμβατικϐ ημερολϐγιο. 
Οι τιμϋσ μονϊδασ βϊςει των οπούων καταβϊλλεται η δαπϊνη εκτϋλεςησ των εργαςιών εύναι αυτϋσ 
που επιτεϑχθηκαν κατϊ τη δημοπραςύα και υπϊγονται ωσ προσ την αναθεώρηςό τουσ ςτισ 
διατϊξεισ του ϊρθρου 153 του Ν. 4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8.4 - Αύτηςη για λογαριαςμό - ϋκδοςη λογαριαςμού /πιςτοπούηςη 
ενδιϊμεςησ πληρωμόσ- πιςτοπούηςη τελικόσ πληρωμόσ 

Οι πιςτοποιόςεισ, για τισ εργαςύεσ που πρϊγματι εκτελϋςτηκαν, θα ςυντϊςςονται ςϑμφωνα με 
τισ διατϊξεισ του Άρθρου 152 Ν. 4412/2016. το λογαριαςμϐ θα επιςυνϊπτονται ϐλα τα ςχετικϊ 
δικαιολογητικϊ κατϊ το Άρθρο 152 Ν. 4412/2016. 
Αν ςυντρϋχουν περιπτώςεισ επιβολόσ ποινικόσ ρότρασ, προςτύμων κτλ. (κατϊ του ϐρουσ των 
ςυμβατικών τευχών), αυτϋσ θα απομειώνουν το πιςτοποιοϑμενο ποςϐ. 
Κϊθε λογαριαςμϐσ υποβϊλλεται απϐ τον Ανϊδοχο ςτην Τπηρεςύα ςε ϋντυπη και ςε ηλεκτρονικό 
μορφό. Η ςχετικό δαπϊνη βαρϑνει τον Ανϊδοχο και εύναι ανοιγμϋνη ςτην προςφορϊ του. 

ΑΡΘΡΟ 8.5 - Φρονοδιϊγραμμα τμηματικών πληρωμών 

Οι πιςτοποιόςεισ, για τισ εργαςύεσ που πρϊγματι εκτελϋςτηκαν, θα ςυντϊςςονται και θα 
υποβϊλλονται ςτη διευθϑνουςα υπηρεςύα ςε χρονικϊ διαςτόματα ϐχι μικρϐτερα απϐ ϋνα μόνα. 

ΑΡΘΡΟ 8.6 - Εξοπλιςμόσ και υλικϊ που ενςωματώνονται ςτο ϋργο 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 152 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 . 

ΑΡΘΡΟ 8.7 - Πληρωμϋσ - Υόροι - Σϋλη - Κρατόςεισ 

Οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 152 του Ν. 4412/2016. Η πληρωμό του 
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εργολαβικοϑ τιμόματοσ θα γύνεται ςε ΕΤΡΩ. 
Σο ϋργο υπϐκειται ςτισ κρατόςεισ που προβλϋπονται για τα ϋργα αυτϊ, περιλαμβανομϋνησ τησ 
κρϊτηςησ ϑψουσ 0,06% υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςϑμφωνα με 
το αρθ. 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016. 
Ο ανϊδοχοσ βαρϑνεται με ϐλουσ ανεξαρτότωσ τουσ φϐρουσ, τϋλη, δαςμοϑσ, ειςφορϋσ ό ϊλλεσ 
νϐμιμεσ κρατόςεισ υπϋρ του Δημοςύου ό τρύτων. Ο ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται του ειδικοϑ 
φϐρου επύ των ειςαγομϋνων απϐ το εξωτερικϐ κϊθε φϑςεωσ υλικών και εφοδύων. Επύςησ δεν 
απαλλϊςςεται των υπϋρ Ι.Κ.Α ειςφορών του ωσ και των ειςφορών του ςε διϊφορα ϊλλα 
αςφαλιςτικϊ Σαμεύα. 
Σον ανϊδοχο βαρϑνει η δαπϊνη δημοςύευςησ περύληψησ τησ διακόρυξησ. 

ΑΡΘΡΟ 8.8 - Καθυςτϋρηςη πληρωμών 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 137 και ϊρθρο 152 παρ. 9 του Ν 4412/2016 ϐπωσ ιςχϑει 
ςόμερα. 

ΑΡΘΡΟ 8.9 - Πληρωμό κρατόςεων/επιςτροφό εγγυόςεων 

Πριν απϐ κϊθε προώθηςη λογαριαςμοϑ για πληρωμό απϐ τον υπϐλογο του ϋργου, θα 
προςκομύζονται απϐ τον Ανϊδοχο, τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ. 
Για την επιςτροφό των εγγυόςεων ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 8.10 - Βεβαύωςη περϊτωςησ εργαςιών 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 168 του Ν 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.11 - Εκκαθϊριςη αμοιβαύων απαιτόςεων 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 152 παρ13 του Ν 4412/2016 και το ϊρθρο 172 παρ. 4 του Ν 
4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.12 - Λόξη ευθύνησ εργοδότη 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 152 του Ν 4412/206. 

ΑΡΘΡΟ 8.13 - Διακοπό εργαςιών - Διϊλυςη τησ ςύμβαςησ 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 161 του Ν 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 8.14 - Αποζημύωςη αναδόχου λόγω διϊλυςησ τησ ςύμβαςησ 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 163 του Ν 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.15 - Δικαύωμα του Κύριου του Ϊργου για διϊλυςη τησ ύμβαςησ 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 163 του Ν 4412/2016. 
 

  
 
 
9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 
ΑΡΘΡΟ 9.1 - Διοικητικό παραλαβό προσ χρόςη 

 
Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 169 και ςτο ϊρθρο 157 (παρ.1 και παρ.10) του Ν 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 9.2 - Προςωρινό και Οριςτικό Παραλαβό του ϋργου 

Πραγματοποιοϑνται απϐ τριμελό επιτροπό που ορύζεται απϐ την προώςταμϋνη αρχό , αφοϑ 
προηγουμϋνωσ η διευθϑνουςα υπηρεςύα τησ ανακοινώςει την περϊτωςη των εργαςιών και τη 
ςϑνταξη τησ τελικόσ επιμϋτρηςησ. Για την παραλαβό ςυντϊςςεται πρωτϐκολλο που 
υπογρϊφεται απϐ ϐλα τα μϋλη τησ επιτροπόσ, απϐ τον τελευταύο επιβλϋποντα που παρύςταται 
κατϊ τη διενϋργειϊ τησ και απϐ τον ανϊδοχο που παραδύδει το ϋργο. Κατϊ τα λοιπϊ, ιςχϑουν τα 
ϐςα ορύζονται το ϊρθρο 170 και το ϊρθρο 172 του Ν 4412/2016. 

10. ΑΝΑΛΗΧΗ ΚΙΝΔΤΝΨΝ ΚΑΙ ΕΤΘΤΝΕ 
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ΑΡΘΡΟ 10.1 - Εγγυόςεισ 

Για τισ απαιτόςεισ παροχόσ εγγυόςεων εκ μϋρουσ του Αναδϐχου ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτα Άρθρα 
3.4 (Εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ κλπ), 8.2 (Προκαταβολό), 8.4 (Αύτηςη για λογαριαςμϐ κλπ) τησ 
παροϑςασ. 

ΑΡΘΡΟ 10.2 - Ευθύνη Αναδόχου 

ϑμφωνα με τα ςυμβατικϊ τεϑχη και τισ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016 ϐπωσ τροποποιόθηκε και 
ιςχϑει, τϐςο για την εφαρμογό των μελετών, ϐςο και για την ποιϐτητα και αντοχό των ϋργων, 
μϐνοσ υπεϑθυνοσ εύναι ο Ανϊδοχοσ. Ο κϊθε φϑςησ ϋλεγχοσ που θα αςκηθεύ απϐ την Τπηρεςύα δεν 
απαλλϊςςει με κανϋνα τρϐπο τον Ανϊδοχο απϐ τη ςχετικό ευθϑνη. 
Όμοια, ο Ανϊδοχοσ εύναι εξ ολοκλόρου μϐνοσ υπεϑθυνοσ για την επιλογό των υλικών που θα 
χρηςιμοποιηθοϑν, τη χρηςιμοπούηςη αυτών και την εκτϋλεςη των εργαςιών κατϊ τουσ ϐρουσ τησ 
παροϑςασ και των λοιπών εγκεκριμϋνων ςυμβατικών τευχών και ςχεδύων. 
Οι απαιτόςεισ αςφϊλιςησ εκ μϋρουσ του Αναδϐχου του προςωπικοϑ του, των ςυνεργατών του 
και τρύτων ορύζονται ςτο ϊρθρο 11.1 (Αςφϊλιςη προςωπικοϑ) τησ παροϑςασ. 
Εφϐςον η εκτϋλεςη του ϋργου γύνεται ςϑμφωνα με τισ κατευθϑνςεισ τησ μελϋτησ τησ Τπηρεςύασ 
και τα λοιπϊ ςυμβατικϊ τεϑχη, ο Ανϊδοχοσ δεν εύναι υπεϑθυνοσ για τα διατεταγμϋνα ςτοιχεύα 
των μϐνιμων ϋργων, διατηρεύται ϐμωσ η ευθϑνη του κατϊ το ϊρθρο 2.2 (Άδειεσ και εγκρύςεισ) τησ 
παροϑςασ και ςτισ καταςκευαςτικϋσ μεθϐδουσ, ςτισ χρόςεισ υλικών, ςτη δημιουργύα και 
λειτουργύα εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων και διαμϐρφωςησ των ϋργων. 
χετικϊ με ζημιϋσ που τυχϐν θα παρουςιαςτοϑν ςτο ϋργο και ςτισ μϐνιμεσ εγκαταςτϊςεισ του 
Αναδϐχου ςτον τϐπο του ϋργου, ϋχει ιςχϑ και το ϊρθρο 157 παρ1 του Ν. 4412/2016 ϐπωσ ιςχϑει 
ςόμερα. Οποιεςδόποτε αςτικϋσ ό ποινικϋσ ευθϑνεσ, που προκϑπτουν απϐ οποιαςδόποτε φϑςησ 
δυςτυχόματα ό ζημιϋσ ςτο προςωπικϐ του Αναδϐχου ό ςε τρύτουσ ό ςε περιουςύεσ τρύτων που 
οφεύλονται εύτε ςε αμϋλεια εύτε υπαιτιϐτητα του προςωπικοϑ του Αναδϐχου εύτε ςτισ 
οποιεςδόποτε καταςκευαςτικϋσ δραςτηριϐτητεσ του Αναδϐχου εύτε ςτην ϑπαρξη του ϋργου καθ' 
εαυτοϑ, βαρϑνουν αποκλειςτικϊ και μϐνο τον ύδιο. 
Για ϐλεσ τισ εργαςύεσ που θα εκτελεςτοϑν ιςχϑουν οι προδιαγραφϋσ που αναφϋρονται ςτο παρϐν 
τεϑχοσ (ϊρθρο 1.6 Προδιαγραφϋσ και Κανονιςμού) και ςτην ΣΤ αλλϊ και ϐλων των ιςχυουςών 
προδιαγραφών ςχετικών ϋργων. Οποιαδόποτε ζημιϊ ςτο ϋργο εύτε ςτα μηχανόματα εύτε ςτισ 
εγκαταςτϊςεισ, (εργοτϊξια, δανειοθϊλαμοι, λατομεύα κτλ.) που προϋρχεται απϐ οποιονδόποτε 
λϐγο ό δολιοφθορϊ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ των εργαςιών τησ ςϑμβαςησ, πλην ανωτϋρασ 
βύασ ϐπωσ ορύζεται ςτην παροϑςα που δεν ϋχει καλυφθεύ απϐ αςφαλιςτόριο ςυμβϐλαιο, βαρϑνει 
τον Ανϊδοχο. Επύςησ ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να αποκαταςτόςει τισ ζημιϋσ που 
προϋρχονται απϐ οποιαςδόποτε φϑςησ δυςτυχόματα ό ζημιϋσ ςτο προςωπικϐ του Αναδϐχου ό 
ςε τρύτουσ ό και ςε περιουςύεσ τρύτων και οφεύλονται ςε αμϋλεια η υπαιτιϐτητϊ του. 
Ο Ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη να μεριμνϊ για τη φϑλαξη κϊθε υλικοϑ, μηχανόματοσ εργαλεύου 
κτλ. που ανόκει ςε αυτϐν ό ςε τρύτουσ και βρύςκεται ςτο χώρο του εργοταξύου και να παύρνει ϐλα 
τα προβλεπϐμενα μϋτρα. ε περύπτωςη απώλειασ φθορϊσ, βλϊβησ, καταςτροφόσ υλικοϑ ό 
μηχανόματοσ κτλ., που ανόκει ςε αυτϐν ό τρύτουσ, ο Ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ και εξ 
ολοκλόρου υπεϑθυνοσ να αποζημιώςει τον ιδιοκτότη ό να αποκαταςτόςει το υλικϐ κτλ., χωρύσ 
να δικαιοϑται να προβϊλει αξύωςη για οποιαδόποτε δικό του αποζημύωςη ό και να εγεύρει 
αξύωςη επϋκταςησ των προθεςμιών καταςκευόσ του ϋργου, πλην περιπτώςεων ανωτϋρασ βύασ. 
Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να λϊβει, κατϊ την εκτϋλεςη των Έργων, ϐλα τα απαιτοϑμενα μϋτρα 
αςφαλεύασ που επιβϊλλονται απϐ την ιςχϑουςα νομοθεςύα καθώσ και κϊθε ϊλλο μϋτρο που 
αναφϋρεται ςτην παροϑςα και ςϑμφωνα με τισ απαιτόςεισ τησ ΣΤ. 
Μετϊ την οριςτικό παραλαβό του ϋργου, ο Ανϊδοχοσ ευθϑνεται κατϊ τισ διατϊξεισ του Αςτικοϑ 
Κώδικα. 

ΑΡΘΡΟ 10.3 - Ευθύνη του Δόμου 

Η ευθϑνη του Δόμου κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ διϋπεται απϐ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 1.5 
(Ιςχϑουςεσ διατϊξεισ) και ςτο ϊρθρο 2.2 (Άδειεσ και εγκρύςεισ) τησ παροϑςασ. Επιπλϋον, κατϊ τη 
διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ, ςε περύπτωςη και κατϊ το βαθμϐ που δεν καλϑπτονται απϐ ενδεχϐμενα 
αςφαλιςτόρια ςυμβϐλαια, ο Δόμοσ αναλαμβϊνει τουσ κινδϑνουσ για ζημιϋσ προκαλοϑμενεσ απϐ 
αποδεδειγμϋνη υπαιτιϐτητϊ του και απϐ τισ αιτύεσ που ορύζονται ςτο ϊρθρο 12.1(Οριςμϐσ 
ανωτϋρασ βύασ) τησ παροϑςασ. 

ΑΡΘΡΟ 10.4 - υνϋπειεσ ευθυνών του Δόμου 

Εφϐςον κατϊ τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ ο Ανϊδοχοσ ό τα εκτελεςθϋντα απϐ αυτϐν ϋργα 
υποςτοϑν ζημιϋσ, προκαλοϑμενεσ απϐ ευθϑνη που ϋχει αναλϊβει ο Δόμοσ κατϊ το Άρθρο 10.3 
(Ευθϑνη του Δόμου) τησ παροϑςασ, θα ειδοποιόςει εγγρϊφωσ προσ τοϑτο την Τπηρεςύα και θα 
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δικαιοϑται παρϊταςησ προθεςμύασ ό/και πληρωμόσ του κϐςτουσ αποκατϊςταςησ των ζημιών 
ςτο βαθμϐ που αυτϋσ δεν καλϑπτονται απϐ τυχϐν αςφαλιςτόρια ςυμβϐλαια , κατϊ τα οριζϐμενα 
ςτην παροϑςα και ςτο Άρθρο 157 του Ν. 4412/2016 ϐπωσ ιςχϑει ςόμερα. 
 
11. ΑΥΑΛΙΗ 

 ΑΡΘΡΟ 11.1 Γενικϋσ απαιτόςεισ αςφϊλιςησ 

(1) Κατϊ τη ςϑναψη των αςφαλύςεών του ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να λαμβϊνει υπϐψη του 
και να ςυμμορφώνεται με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ, ϐπωσ ιςχϑει κατϊ 
την ημϋρα ςϑναψησ των αςφαλιςτικών ςυμβϊςεων, ϐπωσ ενδεικτικϊ, Ν.Δ. 400/70 
ϐπωσ τροποποιόθηκε με το ΠΔ 118/85, Ν 489/76 ϐπωσ κωδικοποιόθηκε με το ΠΔ 
237/86 και ςυμπληρώθηκε με το Ν 1569/85, ΠΔ 1019/81, ΠΔ 118/85, Ν 1256/82, 
Ν 1418/84, ΠΔ 609/85, Ν 1380/85. Ομούωσ, εφϐςον το ϋργο ςυγχρηματοδοτεύται 
απϐ πϐρουσ τησ ΕΕ, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να ςυμμορφώνεται με την περύ 
αςφαλύςεων νομοθεςύα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ και με τισ διατϊξεισ των 
Κοινοτικών Οδηγιών. 

(2) Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να ςυμμορφώνεται με τουσ ϐρουσ των αςφαλιςτηρύων 
ςυμβολαύων. 

(3) Ωσ αςφϊλιςη θεωρεύται η πρωταςφϊλιςη, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.Δ. 
400/1970.  Οι ανταςφαλύςεισ δεν υπϐκεινται ςτισ ρυθμύςεισ του ΝΔ.400/1970 και 
ςυνεπώσ δεν γύνονται δεκτϋσ ωσ αςφαλιςτόρια του ϋργου. 

(4) Κϊθε αςφϊλιςη, τησ οπούασ το αςφαλιςτόριο εκδύδεται ςτην Ελλϊδα ό ςτην 
αλλοδαπό, θα προςυπογρϊφεται απϐ τον αντιπρϐςωπο ςτην Ελλϊδα τησ 
εκδϐτριασ και διϋπεται απϐ το ΝΔ.400/1970, ϐπωσ ιςχϑει. 

(5) Οι παρεχϐμενεσ αςφαλύςεισ δεν απαλλϊςςουν οϑτε περιορύζουν κατϊ 
οποιοδόποτε τρϐπο τισ υποχρεώςεισ και τισ ευθϑνεσ του Ανϊδοχου που 
απορρϋουν απϐ τη ςϑμβαςη του ϋργου, ιδιαύτερα ςε ϐ,τι αφορϊ τισ προβλεπϐμενεσ 
απϐ τισ ςχετικϋσ αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ απαλλαγϋσ, εξαιρϋςεισ, εκπτώςεισ, 
προνϐμια, περιοριςμοϑσ κτλ., και ο Ανϊδοχοσ παραμϋνει αποκλειςτικϊ υπεϑθυνοσ 
για την αποκατϊςταςη ζημιών ςε πρϐςωπα ό/και πρϊγματα και πϋραν απϐ τα 
ποςϊ κϊλυψησ των πιο πϊνω αςφαλιςτηρύων. 

(6) Όλεσ οι αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ : 

θα ϋχουν καταρτιςθεύ εγγρϊφωσ 

θα περιλαμβϊνουν ϐρουσ οι οπούοι θα ικανοποιοϑν πλόρωσ τουσ ϐρουσ των 
ςυμβατικών τευχών και θα τυγχϊνουν τησ αποδοχόσ  του ΚτΕ. 

Η αποδοχό του ΚτΕ ϋχει την ϋννοια ϐτι οι ϐροι των αςφαλιςτικών ςυμβϊςεων 
ανταποκρύνονται ςτουσ ϐρουσ των ςυμβατικών τευχών. 

(7) Η εκ μϋρουσ του Αναδϐχου καταβολό του πρώτου αςφαλύςτρου, που αποτελεύ 
αςφαλιςτικϐ βϊροσ και που εύναι απαραύτητη για την ϋναρξη των εννϐμων 
αποτελεςμϊτων τησ αςφϊλιςησ, θα γύνεται πριν απϐ την ϋναρξη ιςχϑοσ τησ 
αςφαλιςτικόσ περιϐδου. 

(8) Οι γενικού ϐροι αςφϊλιςησ και οι εξαιρϋςεισ που θεςπύζουν δεν θύγουν την, απϐ το 
Ν.489/76 και το ΠΔ.237/86, ευθϑνη των αςφαλιςτών ϋναντι τρύτων, η οπούα 
παραμϋνει αλώβητη απϐ τουσ ϐρουσ του αςφαλιςτηρύου. 

(9) Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει, με μϋριμνα και δαπϊνη του, να ςυνϊψει αςφαλιςτικϋσ 
ςυμβϊςεισ που να καλϑπτουν κατ' ελϊχιςτον τισ αςφαλύςεισ (πρϐςωπα και 
αντικεύμενα αςφϊλιςησ) που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 11.4 και 11.5 και 
ςϑμφωνα με τισ ειδικϋσ απαιτόςεισ που ορύζονται ςτην παρ. 11.6 του παρϐντοσ 
Άρθρου. 
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(10) Οι αςφαλιςτικϋσ εταιρύεσ θα εύναι φερϋγγυεσ ςτο μϋτρο των υποχρεώςεων που 
αναλαμβϊνουν για το παρϐν ϋργο και θα ϋχουν δϐκιμη δραςτηριϐτητα ςε χώρεσ - 
μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ό/και του ΕΟΦ. 

(11) Όλεσ οι αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ θα ςυνϊπτονται ςε Ευρώ. 

(12) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να θϋτει ςτη διϊθεςη των αςφαλιςτών : 

κϊθε ςτοιχεύο που ϋθεςε ο ΚτΕ υπϐψη των διαγωνιζομϋνων 

κϊθε ςτοιχεύο απϐ την προςφορϊ του που υπϋβαλε ωσ διαγωνιζϐμενοσ 

κϊθε ςτοιχεύο απϐ τισ ϋρευνεσ / μελϋτεσ που τυχϐν θα υποβϊλει ωσ Ανϊδοχοσ κατϊ 
την εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων 

κϊθε ςτοιχεύο απϐ τισ μελϋτεσ που ο ΚτΕ θϋτει υπϐψη του Αναδϐχου. 

Επύςησ υποχρεοϑται να επιτρϋπει την προςπϋλαςη των εργοταξύων του, 
αποθηκών του κτλ. απϐ τουσ εκπροςώπουσ των αςφαλιςτών. 

(13) Ο ΚτΕ ϋχει το δικαύωμα: 

να επικοινωνεύ απ' ευθεύασ με τουσ αςφαλιςτϋσ  

να παρϋχει ςτουσ αςφαλιςτϋσ ςτοιχεύα που ϋχει υποβϊλει ο Ανϊδοχοσ. 

να παρϋχει ςτουσ αςφαλιςτϋσ ςτοιχεύα δικών του παρατηρόςεων και ελϋγχων. 

Η υπϐ του ΚτΕ ϊςκηςη του δικαιώματοσ τοϑτου δεν ςυνεπϊγεται δικαύωμα του 
Αναδϐχου για οποιαςδόποτε φϑςησ αποζημιώςεισ. 

(14) Εφιςτϊται η προςοχό του Αναδϐχου ςτα παρακϊτω : 

i. Οι αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ (ελληνικϋσ και αλλοδαπϋσ) υπϐκεινται 
υποχρεωτικϊ ςτην αρμοδιϐτητα των ελληνικών δικαςτηρύων και κϊθε 
αςφαλιςτόριο που ϋρχεται ςε αντύθεςη προσ τον κανϐνα δημοςύασ τϊξεωσ 
τησ παρ.2, του Άρθρου 23 του ΝΔ.400/1970 εύναι ϊκυρο. 

ii. Αντύγραφα αςφαλιςτηρύων ςυμβολαύων δεν θα γύνονται δεκτϊ παρϊ μϐνο 
εϊν ϋχουν επικυρωθεύ απϐ φορϋα αρμϐδιο για την ϋκδοςη κυρωμϋνων 
αντιγρϊφων. 

 ΑΡΘΡΟ 11.2 Ειδικϋσ ρότρεσ για τισ περιπτώςεισ μη ςυμμόρφωςησ του Αναδόχου 
με τισ υποχρεώςεισ του 

(1) Αν απαιτεύται αλλαγό αςφαλιςτικόσ εταιρύασ ό τροποπούηςη των ϐρων τησ 
αςφαλιςτικόσ ςϑμβαςησ ό αμφϐτερα, ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να 
ςυμμορφώνεται εντϐσ δϋκα πϋντε (15) ημερών απϐ τη ςχετικό ειδοπούηςη. ε 
αντύθετη περύπτωςη μπορεύ να εφαρμοςτεύ η διαδικαςύα ςϑμφωνα με το Άρθρο 
160 του Ν.4412/16.  

(2) ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ παραλεύψει ό αμελόςει να ςυμμορφωθεύ με τισ 
αςφαλιςτικϋσ του υποχρεώςεισ, ο ΚτΕ δικαιοϑται να ςυνϊψει ςτο ϐνομα και με 
δαπϊνεσ του Αναδϐχου την(τισ) αντύςτοιχη(εσ) αςφαλιςτικό(ϋσ) ςϑμβαςη(εισ). Σα 
αςφϊλιςτρα και οι ςχετικϋσ δαπϊνεσ ςϑναψησ τησ(των) ςϑμβαςησ(εων) θα 
καταβληθοϑν απϐ τον Ανϊδοχο εντϐσ δϋκα πϋντε (15) ημερών απϐ τη ςχετικό 
ειδοπούηςη.  

(3) ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ αμελεύ ό δυςτροπεύ να καταβϊλει ςτουσ 
αςφαλιςτϋσ το οφειλϐμενο ποςϐ των αςφαλύςτρων, ο ΚτΕ για να αποφϑγει 
ενδεχϐμενη ακϑρωςη των αςφαλιςτηρύων, δικαιοϑται να καταβϊλει τα 
αςφϊλιςτρα ςτουσ αςφαλιςτϋσ, με χρϋωςη και για λογαριαςμϐ του Αναδϐχου, 
μετϊ προηγοϑμενη ειδοπούηςη του τελευταύου. ε τϋτοια περύπτωςη, η εκ μϋρουσ 
του ΚτΕ εύςπραξη των ποςών των αςφαλύςτρων που κατϋβαλε, προςαυξημϋνων 
με τουσ τϐκουσ υπερημερύασ, θα γύνεται ςϑμφωνα με την προηγοϑμενη 
παρϊγραφο του παρϐντοσ.   
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(4) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να καταβϊλει ςτουσ δικαιοϑχουσ κϊθε ποςϐ που δεν 
μπορεύ να ειςπραχθεύ απϐ τουσ αςφαλιςτϋσ λϐγω εξαιρϋςεων, απαλλαγών κτλ., 
ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ των αςφαλιςτηρύων. ε περύπτωςη δυςτροπύασ του 
Αναδϐχου, ο ΚτΕ ϋχει το δικαύωμα να ειςπρϊξει τα οφειλϐμενα ςϑμφωνα με το 
ϊρθρο 10 τησ παροϑςησ. 

(5) ε περύπτωςη που η αςφαλιςτικό εταιρύα με την οπούα ο Ανϊδοχοσ ςυνόψε 
αςφαλιςτικό ςϑμβαςη, παραλεύψει ό αρνηθεύ να εξοφλόςει (μερικϊ ό ολικϊ) 
οποιαδόποτε ζημιϊ κτλ., για οποιοδόποτε λϐγο ό αιτύα, ο Ανϊδοχοσ ϋχει την 
αποκλειςτικό ευθϑνη για την αποκατϊςταςη τησ μη εξοφλημϋνησ ζημιϊσ ό βλϊβησ 
ό καταβολόσ αποζημύωςησ κτλ., ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ. Ο ΚτΕ, ςε 
περύπτωςη δυςτροπύασ του Αναδϐχου, θα υπολογύςει το αντύςτοιχο ποςϐ και θα 
ϋχει το δικαύωμα να ειςπρϊξει τα οφειλϐμενα ςϑμφωνα με το ϊρθρο 10 τησ 
παροϑςησ. 

(6) ε περύπτωςη ολικόσ ό μερικόσ διακοπόσ των εργαςιών απϐ υπαιτιϐτητα του 
Αναδϐχου, το ϋργο, ςε οποιαδόποτε φϊςη και αν βρύςκεται, θα αςφαλιςθεύ ϋναντι 
ϐλων των ενδεχομϋνων κινδϑνων απϐ τον ΚτΕ και τα ϋξοδα τησ αςφϊλιςησ αυτόσ 
θα βαρϑνουν τον Ανϊδοχο κατϊ τα ανωτϋρω. 

ΑΡΘΡΟ 11.3 Διαδικαςύα ελϋγχου από τον ΚτΕ τησ επϊρκειασ των αςφαλιςτικών 
ςυμβϊςεων 

(1) Ο ΚτΕ θα ελϋγχει τισ αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ ϐςον αφορϊ τη ςυμβατϐτητα των 
ϐρων τησ αςφαλιςτικόσ ςϑμβαςησ με τουσ ϐρουσ του παρϐντοσ ϊρθρου και των 
λοιπών ϐρων των ςυμβατικών τευχών. 

(2) Ο Ανϊδοχοσ θα υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα, κατϊ την υπογραφό του εργολαβικοϑ 
ςυμφωνητικοϑ, τισ αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ.. 

(3) Σα εν λϐγω αςφαλιςτόρια θα υποβληθοϑν μαζύ με την απϐδειξη πληρωμόσ τησ 
προκαταβολόσ των αςφαλύςτρων.  Επιςημαύνεται ϐτι ςτα ωσ ϊνω αςφαλιςτόρια 
θα ϋχει περιληφθεύ ϐροσ ϐτι ο ΚτΕ διατηρεύ το δικαύωμα για την απαρϋγκλιτη 
εφαρμογό ϐλων των ςχετικών απαιτόςεών του. 

(4) ε περύπτωςη αντιρρόςεων του ΚτΕ επύ τησ αςφαλιςτικόσ ςϑμβαςησ ιςχϑουν τα 
επϐμενα: 

i. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει πλόρη ςυμμϐρφωςη προσ τισ παρατηρόςεισ του ΚτΕ.  
Προσ τοϑτο, εντϐσ δϋκα πϋντε (15) ημερών απϐ λόψεωσ τησ ςχετικόσ 
ειδοπούηςησ του ΚτΕ, θα υποβϊλει την αναμορφωμϋνη αςφαλιςτικό 
ςϑμβαςη προσ επανϋλεγχο. 

ii. Αν και η νϋα αςφαλιςτικό ςϑμβαςη δεν πληρού τουσ ϐρουσ αποδοχόσ τησ 
απϐ τον ΚτΕ, τϐτε ο ΚτΕ δϑναται να εφαρμϐςει τισ προβλϋψεισ τησ 
παροϑςασ. 

(5) ε περύπτωςη ςυμφωνύασ του ΚτΕ, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να καταβϊλει το πρώτο 
αςφϊλιςτρο και να υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα την κϊθε αςφαλιςτικό ςϑμβαςη με 
τα αποδεικτικϊ καταβολόσ του πρώτου αςφαλύςτρου, ςτην προθεςμύα που 
ορύζεται ςτην παρϊγραφο 6.3 τησ παροϑςασ. 

(6) Ο  ϋλεγχοσ ό η ςιωπηλό αποδοχό αςφαλιςτικόσ ςϑμβαςησ δεν απαλλϊςςει τον 
Ανϊδοχο, οϑτε απομειώνει οποιαδόποτε ευθϑνη του, που απορρϋει απϐ το παρϐν 
Άρθρο και γενικϊ τη ςϑμβαςη του ϋργου. 

(7) Αν ο Ανϊδοχοσ δεν τηρόςει την προθεςμύα των ανωτϋρω, ο ΚτΕ δϑναται να 
κηρϑξει ϋκπτωτο τον Ανϊδοχο ςϑμφωνα με το Άρθρο 61 του Ν.3669/08 ό να 
ςυνϊψει τα αςφαλιςτόρια ςυμβϐλαια με αςφαλιςτικό εταιρύα τησ επιλογόσ του 
και ςτο ϐνομα, για λογαριαςμϐ και με δαπϊνη του Αναδϐχου. 
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ΑΡΘΡΟ 11.4 Αςφϊλιςη εργαςιών και εξοπλιςμού του Αναδόχου 

11.4.1 Ελϊχιςτη κϊλυψη αςφϊλιςησ του ϋργου «κατϊ παντόσ κινδύνου» 

(1) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να αςφαλύςει πλόρωσ και «κατϊ παντϐσ κινδϑνου» και 
ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ των ςυμβατικών τευχών, την Ελληνικό και Κοινοτικό 
νομοθεςύα, για το ςυμβατικϐ τύμημα του ϋργου ςυμπεριλαμβανομϋνων των τυχϐν 
αναπροςαρμογών αυτοϑ (θετικών ό αρνητικών).  

(2) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να ζητϊ απϐ τουσ αςφαλιςτϋσ του, κατϊ τακτϊ χρονικϊ 
διαςτόματα, την αναπροςαρμογό του ϑψουσ τησ αςφαλιςτικόσ κϊλυψησ, 
ςϑμφωνα με το πραγματικϐ ςυμβατικϐ τύμημα του ϋργου. 

(3) Η αςφαλιςτικό κϊλυψη παρϋχεται ϋναντι οποιαςδόποτε απώλειασ, ζημύασ ό 
καταςτροφόσ, μερικόσ ό ολικόσ, που οφεύλεται ό προκαλεύται απϐ οποιοδόποτε 
λϐγο ό αιτύα, τυχαύα περιςτατικϊ, αιφνύδια γεγονϐτα, φυςικϊ φαινϐμενα, αμϋλεια 
/ ςφϊλμα / παρϊλειψη η λϊθοσ τησ μελϋτησ οποθενδόποτε και αν προϋρχεται 
ό/και καταςκευό, ελαττωματικϊ ενςωματωμϋνα υλικϊ, κακοτεχνύα / λανθαςμϋνη 
εργαςύα, πλημμελό / ελλιπό ςυντόρηςη κτλ.  Επύςησ η αςφαλιςτικό κϊλυψη θα 
παρϋχεται για: 

- βλϊβεσ / καταςτροφϋσ που προϋρχονται απϐ δυςμενεύσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ ϋςτω και 
εξαιρετικϊ ςπϊνιασ εμφϊνιςησ (δεν θα θεωροϑνται περιςτϊςεισ ανωτϋρασ βύασ) 

- βλϊβεσ / καταςτροφϋσ απϐ ςειςμοϑσ και ϊλλα ςυναφό με το ϋργο ατυχόματα και 
ζημιογϐνα ςυμβϊντα (δεν θα θεωροϑνται περιςτϊςεισ ανωτϋρασ βύασ). 

Όμοια θα παρϋχεται αςφαλιςτικό κϊλυψη για τα κϊθε φϑςησ υλικϊ απϐ την 
παραλαβό τουσ μϋχρι την ενςωμϊτωςό τουσ ςτο ϋργο. 

(4) Η αςφαλιςτικό κϊλυψη εύναι αποδεκτϐ να μην περιλαμβϊνει ζημιϋσ 
προκαλοϑμενεσ απϐ τισ αιτύεσ που θεμελιώνουν περιςτϊςεισ ανωτϋρασ βύασ κατϊ 
τα οριζϐμενα ςτο Άρθρο 12 τησ παροϑςασ.  

(5) την αςφαλιςτικό ςϑμβαςη θα περιλαμβϊνεται ϐροσ ϐτι οι αςφαλιςτϋσ 
παραιτοϑνται του δικαιώματοσ τησ υποαςφϊλιςησ. 

(6) Επύςησ με το ύδιο αςφαλιςτόριο θα αςφαλύζονται «κατϊ παντϐσ κινδϑνου» και οι 
μϐνιμεσ ό/και προςωρινϋσ εργοταξιακϋσ εγκαταςτϊςεισ του Αναδϐχου, καθώσ 
επύςησ και ο εν γϋνει μηχανικϐσ εξοπλιςμϐσ, που θα χρηςιμοποιηθεύ για την 
καταςκευό του ϋργου. 

(7) Η διϊρκεια τησ αςφϊλιςησ αρχύζει με την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ και λόγει με το 
πϋρασ τησ 15-μηνησ περιϐδου υποχρεωτικόσ ςυντόρηςησ απϐ τον Ανϊδοχο.  Για 
τουσ δϋκα πϋντε (15) μόνεσ τησ περιϐδου ςυντόρηςησ θα καλϑπτονται ζημύεσ κτλ. 
ςτο ϋργο, των οπούων το αύτιο ανϊγεται εύτε ςτην περύοδο καταςκευόσ εύτε 
προκαλοϑνται απϐ τον ύδιο τον Ανϊδοχο ςτα πλαύςια των ςυμβατικών εργαςιών 
ςυντόρηςησ.   

11.4.2 Αςφϊλιςη κατϊ ςωματικών βλαβών και ζημιών ιδιοκτηςύασ (Αςφϊλιςη αςτικόσ 
ευθύνησ ϋναντι τρύτων) 

(1) Με την αςφϊλιςη αυτό θα καλϑπτεται η «αςτικό ευθϑνη» του Αναδϐχου ϋναντι 
τρύτων και οι αςφαλιςτϋσ υποχρεοϑνται να καταβϊλουν αποζημιώςεισ ςε τρύτουσ 
για ςωματικϋσ βλϊβεσ, ψυχικό οδϑνη, ηθικό βλϊβη και υλικϋσ ζημιϋσ ςε πρϊγματα, 
ακύνητα και κινητϊ ό και ζώα, που προξενοϑνται καθ' ϐλη τη διϊρκεια του ϋργου 
και εξαιτύασ των εργαςιών καταςκευόσ, ςυντόρηςησ, επιςκευόσ, αποκατϊςταςησ 
ζημιών του ϋργου και διαφϐρων ϊλλων ρυθμύςεων, οποτεδόποτε γύνονται αυτϋσ, 
και εφϐςον εκτελοϑνται ςτα πλαύςια των ςυμβατικών υποχρεώςεων του 
Αναδϐχου.  Θα καλϑπτονται επύςησ και ζημιϋσ ςε ϐμορεσ ιδιοκτηςύεσ / 
εγκαταςτϊςεισ. 
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(2) Η ευθϑνη των αςφαλιςτών θα αρχύζει με την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ και λόγει με 
το πϋρασ τησ περιϐδου υποχρεωτικόσ ςυντόρηςησ. 

(3) Ο Ανϊδοχοσ θα εύναι αςφαλιςμϋνοσ για την αςτικό ευθϑνη ϋναντι τρύτων και κατϊ 
την περύοδο λειτουργύασ και ςυντόρηςησ του ϋργου, με το ύδιο ωσ ϊνω 
αςφαλιςτόριο ό με ϊλλο ανεξϊρτητο, εκδιδϐμενο πριν απϐ την ϋναρξη τησ 
περιϐδου λειτουργύασ και ςυντόρηςησ και το οπούο θα υποβϊλλεται εγκαύρωσ 
ςτον ΚτΕ για ϋλεγχο. την περύπτωςη τησ μη υποβολόσ και αποδοχόσ του, δεν θα 
επιτραπεύ η ϋναρξη τησ λειτουργύασ και ςυντόρηςησ του ϋργου.  

11.4.3 Αςφϊλιςη Κυρύου Μηχανικού Εξοπλιςμού  

(1) Με το ύδιο ωσ ϊνω αςφαλιςτόριο «κατϊ παντϐσ κινδϑνου» θα καλϑπτεται και ο 
βαςικϐσ  ό εξειδικευμϋνοσ μηχανικϐσ εξοπλιςμϐσ, ο οπούοσ θα χρηςιμοποιηθεύ ςτην 
καταςκευό του ϋργου.   

(2) το αςφαλιςτόριο θα επιςυνϊπτεται η ςχετικό κατϊςταςη με τα χαρακτηριςτικϊ 
και την ταυτϐτητα των αντύςτοιχων μηχανημϊτων.  Η ςυγκεκριμϋνη αςφαλιςτικό 
κϊλυψη θα παρϋχεται για αξύεσ αντικατϊςταςησ των μηχανημϊτων με καινοϑργια, 
αντύςτοιχου τϑπου ό τουλϊχιςτον ύδιασ δυναμικϐτητασ. 

(3) Ο μηχανικϐσ εξοπλιςμϐσ θα εύναι αςφαλιςμϋνοσ ϋναντι οποιαςδόποτε απώλειασ ό 
ζημιϊσ (εξαιρουμϋνων των ύδιων εςωτερικόσ φϑςησ μηχανικών / ηλεκτρολογικών 
/ ηλεκτρονικών κτλ. βλαβών), που οφεύλονται ό προκαλοϑνται απϐ ανωτϋρα βύα, 
ανθρώπινο λϊθοσ ό/και τυχαύα περιςτατικϊ. 

(4) Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιοϑται, για οποιαδόποτε περύπτωςη, να διεκδικόςει απϐ τον 
ΚτΕ αποζημύωςη για τυχϐν ζημιϊ ό ολικό απώλεια μηχανόματοσ κτλ. ακϐμη και για 
περύπτωςη ανωτϋρασ βύασ. 

(5) Η αςφϊλιςη των μηχανημϊτων θα καλϑπτει και τη μετακύνηςη, τη μεταφορϊ και 
τουσ τυχαύουσ ελιγμοϑσ ϐλων των μηχανημϊτων προσ και απϐ την περιοχό του 
ϋργου. 

11.4.4 Αςφϊλιςη προςωπικού του Αναδόχου 

(1) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να ϋχει αςφαλιςμϋνο ςτο ΙΚΑ και ςτα λοιπϊ ταμεύα ϐλο 
το προςωπικϐ, ημεδαπϐ και αλλοδαπϐ, που απαςχολεύ ο ύδιοσ ό οι υπεργολϊβοι 
του, ςϑμφωνα με την εκϊςτοτε ιςχϑουςα νομοθεςύα και τισ οικεύεσ περύ ΙΚΑ 
διατϊξεισ. 

(2) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να αςφαλύζει το εργατοτεχνικϐ και υπαλληλικϐ 
προςωπικϐ του, ημεδαπϐ και αλλοδαπϐ, ϋναντι ατυχημϊτων ςε αςφαλιςτικοϑσ 
οργανιςμοϑσ ό εταιρύεσ, αναγνωριςμϋνεσ απϐ το Κρϊτοσ και που λειτουργοϑν 
νϐμιμα, εφϐςον το προςωπικϐ αυτϐ δεν υπϊγεται ςε διατϊξεισ τησ ιςχϑουςασ 
νομοθεςύασ περύ ΙΚΑ.  Η υποχρϋωςη αυτό ιςχϑει και για το κϊθε φϑςησ προςωπικϐ 
που απαςχολοϑν, με οποιαδόποτε ςχϋςη εργαςύασ, οι υπεργολϊβοι, προμηθευτϋσ, 
ςϑμβουλοι και κϊθε φϑςησ ςυνεργϊτεσ του Αναδϐχου.  

(3) Ο ΚτΕ δικαιοϑται να ελϋγχει την τόρηςη των ϐρων του παρϐντοσ Άρθρου, ο δε 
Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να παρϋχει ςτον ΚτΕ ϐλα τα ςχετικϊ ςτοιχεύα για την 
πραγματοπούηςη των υπϐψη ελϋγχων. 

(4) Οι ϐροι των ανωτϋρω παραγρϊφων ιςχϑουν απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ 
μϋχρι το πϋρασ τησ περιϐδου υποχρεωτικόσ ςυντόρηςησ. 

 

 ΑΡΘΡΟ 11.5 Ειδικού όροι που πρϋπει να περιλαμβϊνονται ςτο αςφαλιςτόριο του 
ϋργου 

 
το ενιαύο αςφαλιςτόριο των καλϑψεων τησ παροϑςασ θα περιλαμβϊνονται οπωςδόποτε 
οι ακϐλουθοι ειδικού ϐροι: 
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(1) την ϋννοια τησ λϋξησ «Αςφαλιζϐμενοσ» περιλαμβϊνεται ο Ανϊδοχοσ και το κϊθε 
φϑςησ προςωπικϐ που απαςχολεύ με οποιαδόποτε ςυμβατικό ςχϋςη εργαςύασ με 
αυτϐν ςτα πλαύςια του ςυγκεκριμϋνου ϋργου, καθώσ επύςησ και ο ΚτΕ, η 
εκπροςωποϑςα αυτϐν Τπηρεςύα και τα εντεταλμϋνα ϐργανϊ τησ, οι τυχϐν 
Τπεργολϊβοι και οι Μελετητϋσ του ϋργου. 

(2) Ο ΚτΕ, οι εκπροςωποϑςεσ αυτϐν Τπηρεςύεσ και το εν γϋνει προςωπικϐ τουσ, οι 
ςϑμβουλοι του ΚτΕ (ό/και των Τπηρεςιών του) και το προςωπικϐ τοϑτων 
θεωροϑνται τρύτα πρϐςωπα, ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ και τισ εξαιρϋςεισ τησ 
αςφαλιςτικόσ κϊλυψησ με την εφαρμογό του παραρτόματοσ «διαςταυροϑμενη 
ευθϑνη αλλόλων» (cross liability), το οπούο καλϑπτει την αςτικό ευθϑνη 
αςφαλιζϐμενων φορϋων. 

(3) Η αςφαλιςτικό εταιρύα θα υποχρεοϑται να αποκροϑει οποιαδόποτε αγωγό 
εγεύρεται τυχϐν κατϊ: 

- του Αναδϐχου 

- ό/και των υπεργολϊβων, μελετητών και ςυμβοϑλων του 

- ό/και του ΚτΕ 

- ό/και των εκπροςωπουςών τον ΚτΕ Τπηρεςιών ό/και των ςυμβοϑλων τουσ 

- ό/και μϋρουσ ό/και του ςυνϐλου του προςωπικοϑ των ανωτϋρω 

με την αιτύαςη ευθϑνησ τουσ ό ςυνυπευθυνϐτητϊσ τουσ ςτη βλϊβη ό ζημιϊ απϐ 
πρϊξη ό παρϊλειψη των ανωτϋρω, οι οπούοι καλϑπτονται απϐ το αςφαλιςτόριο 
αςτικόσ ευθϑνησ ϋναντι τρύτων, θα καταβϊλει δε κϊθε ποςϐ για βλϊβη ό/και ζημιϊ 
που προκλόθηκε απϐ πρϊξη ό παρϊλειψη των ανωτϋρω.  Ειδικϐτερα η 
αςφαλιςτικό εταιρεύα θα καταβϊλει κϊθε ποςϐ εγγϑηςησ για ϊρςη τυχϐν 
καταςχϋςεων κτλ., που ςχετύζονται με την αςτικό ευθϑνη μϋςα ςτα ϐρια των 
ποςών που αναφϋρονται εκϊςτοτε ωσ ανώτατα ϐρια ευθϑνησ των αςφαλιςτών. 

(4) ε περύπτωςη ολικόσ ό εκτεταμϋνησ μερικόσ καταςτροφόσ ό βλϊβησ του ϋργου, 
προκειμϋνου η αςφαλιςτικό εταιρεύα να καταβϊλει ςτον Ανϊδοχο τη ςχετικό με τη 
ζημιϊ κτλ. αποζημύωςη, πρϋπει να ϋχει λϊβει προηγουμϋνωσ την ϋγγραφη για το 
ςκοπϐ αυτϐ ςυγκατϊθεςη τησ Τπηρεςύασ.  Εφϐςον η Τπηρεςύα δεν παρϋχει ςτην 
αςφαλιςτικό εταιρεύα την εν λϐγω ςυγκατϊθεςη, αυτϐματα και χωρύσ ϊλλεσ 
διατυπώςεισ (ειδικϋσ ό ϊλλου εύδουσ εντολό ό εξουςιοδϐτηςη απϐ τον Ανϊδοχο) η 
απαύτηςη του Αναδϐχου κατϊ τησ αςφαλιςτικόσ εταιρεύασ για την καταβολό τησ 
αποζημύωςησ εκχωρεύται ςτην Τπηρεςύα και η αςφαλιςτικό εταιρεύα αποδϋχεται 
απϐ τοϑδε και υποχρεώνεται να καταβϊλει τη ςχετικό αποζημύωςη ςτην Τπηρεςύα 
μετϊ απϐ αύτηςη τησ τελευταύασ για το ςκοπϐ αυτϐ.  Η εκχώρηςη τησ απαύτηςησ 
αυτόσ του Αναδϐχου ςτην Τπηρεςύα με κανϋνα τρϐπο δεν τον απαλλϊςςει απϐ τισ 
ευθϑνεσ και υποχρεώςεισ του, που απορρϋουν απϐ τη ςϑμβαςη. 

(5) Η αςφαλιςτικό εταιρύα παραιτεύται κϊθε δικαιώματοσ ανταγωγόσ κατϊ του ΚτΕ, 
τησ Τπηρεςύασ, των εντεταλμϋνων οργϊνων τησ, των ςυμβοϑλων τησ, των 
ςυνεργατών τησ και των υπαλλόλων τουσ ςε περύπτωςη που η βλϊβη ό ζημιϊ 
οφεύλεται ςε πρϊξη ό παρϊλειψη, ϐχι ηθελημϋνη, των ανωτϋρω προςώπων. 

(6) Σο αςφαλιςτόριο δεν μπορεύ να ακυρωθεύ, να τροποποιηθεύ ό να λόξει χωρύσ την 
ϋγγραφη, με ςυςτημϋνη επιςτολό, πριν απϐ εξόντα (60) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ, 
ςχετικό ειδοπούηςη τησ αςφαλιςτικόσ εταιρύασ τϐςο προσ τον Ανϊδοχο ϐςο και 
προσ την Τπηρεςύα. 

(7) Με το ενιαύο αςφαλιςτόριο των καλϑψεων, θα καλϑπτεται και η ευθϑνη τησ 
Τπηρεςύασ ό/και των υμβοϑλων τησ ό/και του προςωπικοϑ των, που απορρϋει 
απϐ το Άρθρο 922 του Αςτικοϑ Κώδικα (Ευθϑνη Προςτόςαντοσ). 
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12. ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 12.1 - Οριςμόσ τησ ανωτϋρασ βύασ 

Ωσ ανωτϋρα βύα ορύζονται, περιοριςτικϊ και ϐχι ενδεικτικϊ, οι κατωτϋρω περιςτϊςεισ που 
αποδεδειγμϋνα επηρεϊζουν την ομαλό εξϋλιξη των εργαςιών: 
1) πϐλεμοσ, εχθροπραξύεσ, ειςβολό εχθρικόσ δϑναμησ ςτη χώρα, αντϊρτικη δρϊςη, 
επανϊςταςη, τρομοκρατικό ενϋργεια, ςταςύαςη ό κατϊλυςη τησ ςυνταγματικόσ τϊξησ τησ χώρασ, 
εμφϑλιοσ πϐλεμοσ, 
2) βύαιη διατϊραξη τησ τϊξησ απϐ πρϐςωπα ξϋνα προσ τον Ανϊδοχο, τουσ υπεργολϊβουσ του 
και το προςωπικϐ του, γενικό απεργύα εργαζομϋνων, γενικό ανταπεργύα εργοδοτών, 
3) ανεϑρεςη κεκρυμμϋνων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών ό ναρκών, ιονύζουςα ακτινοβολύα ό 
μϐλυνςη ραδιενϋργειασ, εφϐςον οι τελευταύεσ δεν οφεύλονται ςε πρϊξεισ ό παραλεύψεισ του 
Αναδϐχου, των υπεργολϊβων του ό του προςωπικοϑ του, 
4) ϊλλεσ αιτύεσ, που δεν εξαιροϑνται ρητϊ ςτα ςυμβατικϊ τεϑχη, και: 
ύ . που δεν οφεύλονται ςε υπαιτιϐτητα ενϐσ απϐ τα ςυμβαλλϐμενα μϋρη, και 
ύύ. που δεν όταν δυνατϐν να προβλεφθοϑν κατϊ την προςφορϊ και για τισ οπούεσ ςυντρϋχουν οι 
προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 388 του Αςτικοϑ Κώδικα, και  
iii. που δεν όταν αντικειμενικϊ δυνατϐ να αποτραποϑν ό να υπερνικηθοϑν μετϊ την επϋλευςό 
τουσ με ενϋργειεσ εκ μϋρουσ ενϐσ απϐ τα ςυμβαλλϐμενα μϋρη. 

ΑΡΘΡΟ 12.2 - Ειδοπούηςη για ανωτϋρα βύα 

Εφϐςον ϋνα απϐ τα ςυμβαλλϐμενα μϋρη παρεμποδύζεται ό προβλϋπεται να παρεμποδιςτεύ ςτην 
εκτϋλεςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων εξ αιτύασ ανωτϋρασ βύασ, τϐτε θα ειδοποιόςει 
εγγρϊφωσ το ϊλλο μϋροσ για το γεγονϐσ ό τισ περιςτϊςεισ που αποτελοϑν την υπϐψη ανωτϋρα 
βύα και θα καθορύςει λεπτομερώσ τισ υποχρεώςεισ τισ οπούεσ παρεμποδύζεται ό θα 
παρεμποδιςτεύ να εκπληρώςει. Η ειδοπούηςη θα κατατεθεύ εντϐσ ανατρεπτικόσ προθεςμύασ δϋκα 
(10) ημερών απϐ την ημϋρα που το καταθϋτον θιγϐμενο μϋροσ ϋλαβε γνώςη ό θα ϋπρεπε να εύχε 
λϊβει γνώςη του γεγονϐτοσ ό τησ περύςταςησ που αποτελεύ κατϊ την ϊποψό του ανωτϋρα βύα. 
Όταν πρϐκειται για ϋργο που ϋχει περατωθεύ και δεν ϋχει ακϐμα παραληφθεύ οριςτικϊ, η 
ανωτϋρω προθεςμύα ορύζεται ςε εύκοςι (20) ημϋρεσ. 
Ανεξϊρτητα απϐ τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ ϊρθρου, η επύκληςη ανωτϋρασ βύασ δεν θα ιςχϑςει 
για υποχρεώςεισ οποιουδόποτε απϐ τα ςυμβαλλϐμενα μϋρη αναφορικϊ με την καταβολό 
οφειλομϋνων προσ ςτο ϊλλο μϋροσ ςϑμφωνα με τη ςϑμβαςη. 

ΑΡΘΡΟ 12.3 - Καθόκον για τη μεύωςη καθυςτερόςεων 
 

Σα ςυμβαλλϐμενα μϋρη, ςε κϊθε περύπτωςη, θα καταβϊλλουν κϊθε εϑλογη προςπϊθεια για την 
ελαχιςτοπούηςη των καθυςτερόςεων, που τυχϐν θα επϋλθουν ωσ αποτϋλεςμα ανωτϋρασ βύασ, 
κατϊ την εκτϋλεςη των ςυμβατικών τουσ υποχρεώςεων. 
Σο φερϐμενο ωσ θιγϐμενο μϋροσ, ϐταν αρθοϑν οι ςυνθόκεσ ανωτϋρασ βύασ που το αφοροϑν, 
υποχρεοϑται να ειδοποιόςει εγγρϊφωσ το ϊλλο μϋροσ. 

ΑΡΘΡΟ 12.4 - υνϋπειεσ ανωτϋρασ βύασ 

Όταν ο Ανϊδοχοσ φϋρεται να εύναι το θιγϐμενο μϋροσ που παρεμποδύζεται ςτην εκπλόρωςη των 
ςυμβατικών του υποχρεώςεων απϐ ανωτϋρα βύα, για την οπούα υπεβλόθη η ϋγγραφη ειδοπούηςη 
κατϊ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 12.2 (Ειδοπούηςη για ανωτϋρα βύα) τησ παροϑςασ, ιςχϑουν οι 
διατϊξεισ του Άρθρου 157 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 12.5 - Ανωτϋρα βύα που επηρεϊζει Τπεργολϊβο 

ε περύπτωςη που κϊποιοσ υπεργολϊβοσ, ακϐμα και εγκεκριμϋνοσ απϐ την Τπηρεςύα, δικαιοϑται, 
ςτα πλαύςια τησ ςϑμβαςόσ του ό τυχϐν ϊλλησ ςυμφωνύασ, ειδικϐτερησ αντιμετώπιςησ εξ αιτύασ 
ανωτϋρασ βύασ που προςδιορύζεται με ϐρουσ πρϐςθετουσ, ευρϑτερουσ ό ευνοώκϐτερουσ απϐ 
εκεύνουσ που ορύζονται ςτο παρϐν ϊρθρο 12.1 (Οριςμϐσ τησ ανωτϋρασ βύασ), η υπϐψη 
υποχρϋωςη ειδικϐτερησ αντιμετώπιςησ δεν αναγνωρύζεται ωσ ιςχυρό απϐ τον Δόμο και ο 
Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται απϐ την απαύτηςη τησ πλόρουσ εκπλόρωςησ των ςυμβατικών του 
υποχρεώςεων ϋναντι του Δόμου κατϊ τα οριζϐμενα ςτην παροϑςα. 

ΑΡΘΡΟ 12.6 - Προαιρετικό λύςη, πληρωμό και αποδϋςμευςη 

Εφϐςον η εκτϋλεςη ϐλων ςχεδϐν των υπϐ εξϋλιξη ϋργων παρεμποδύζεται επύ μια ςυνεχό χρονικό 
περύοδο που υπερβαύνει τουσ τρεισ (3) μόνεσ, εξ αιτύασ περιςτϊςεων ανωτϋρασ βύασ που ϋχουν 
γνωςτοποιηθεύ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 12.2 (Ειδοπούηςη για ανωτϋρα βύα) τησ παροϑςασ, ο 
Ανϊδοχοσ δικαιοϑται να ζητόςει λϑςη τησ ςϑμβαςησ κατϊ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 8.13 (Διακοπό 
εργαςιών- Διϊλυςη τησ ςϑμβαςησ) τησ παροϑςασ. 
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13. ΑΞΙΨΕΙ. ΔΙΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΗΙΑ  

ΑΡΘΡΟ 13.1 - Αξιώςεισ Αναδόχου 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο Άρθρο 174 του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 13.2 - Δικαςτικό επύλυςη διαφορών 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο Άρθρο 175 του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 13.3 - Διαιτητικό επύλυςη διαφορών 

Ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο Άρθρο 176 του Ν. 4412/2016. 

14. ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΑΡΘΡΟ 14.1 - Σελικϋσ Διατϊξεισ 

14.1.2 Με την υποβολό τησ προςφορϊσ του προϒποτύθεται ϐτι ο διαγωνιζϐμενοσ ϋχει λϊβει 
γνώςη των δυςχερειών ςτην περιοχό των ϋργων (ϐπωσ γύνεται λεπτομερειακό αναφορϊ ςε 
ϊλλεσ θϋςεισ των τευχών δημοπρϊτηςησ) των ςτοιχεύων εδϊφουσ (με τυχϐν ςϑνταξη απϐ μϋρουσ 
του γεωλογικόσ μελϋτησ και εκτϋλεςη δικών του γεωτρόςεων ό και φρεϊτων και δικό του 
γεωτεχνικό αξιολϐγηςη) και εύναι απϐλυτα ενόμεροσ των ςυνθηκών εκτϋλεςησ του ϋργου απϐ 
κϊθε πλευρϊ, τησ κατϊςταςησ των απαλλοτριώςεων και του τρϐπου που θα αποδοθεύ ελεϑθερη 
η ςυνολικϊ απαιτοϑμενη λωρύδα για την εκτϋλεςη των ϋργων, πηγών και υλικών κϊθε εύδουσ 
κ.λ.π., ϐπωσ και των ενδεχομϋνων δυςχερειών και καθυςτερόςεων, απϐ οποιοδόποτε λϐγο ό την 
παρϋμβαςη Οργανιςμών Κοινόσ Ωφϋλειασ και ϐτι ϋχει λϊβει υπϐψη του, ϐτι δεν θα του 
αναγνωριςθεύ καμύα απαύτηςη ςχετικό με αποζημύωςη κατϊ οποιονδόποτε τρϐπο, λϐγω των 
παραπϊνω τοπικών ςυνθηκών, των καθυςτερόςεων, των δυςχερειών κϊθε εύδουσ και τϋλοσ ϐτι 
ϋχει μελετόςει τα υπϊρχοντα εγκεκριμϋνα διαγρϊμματα τησ μελϋτησ, καθώσ και τα ςυμβατικϊ 
ςτοιχεύα που ςυνιςτοϑν, μαζύ με αυτόν την Ε..Τ., τη βϊςη τησ προςφορϊσ του. 

14.1.3 Όπωσ ϋχει τονιςθεύ και ςε ϊλλεσ θϋςεισ, ο Ανϊδοχοσ εύναι ποινικϊ και αςτικϊ υπεϑθυνοσ 
για οποιοδόποτε ατϑχημα όθελε ςυμβεύ ςτο προςωπικϐ του, ό ςε οποιοδόποτε τρύτο, απϐ 
οποιαδόποτε αιτύα που ϋχει ςχϋςη με το ϋργο. 
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