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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
                                              
 Άρθρο 1 - Αντικείµενο της εργολαβίας 
 
1.1. Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου : 
«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»                                       
σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες εφαρµογής και τους όρους των εγκεκριµένων συµβατικών 
τευχών µελέτης και δηµοπράτησής του. 
 
1.2.  Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον  Προϋπολογισµό 
της µελέτης που ανέρχεται στο ποσό των 180.000,00 ευρώ, µε το εργολαβικό όφελος 18%, µε 
τα απρόβλεπτα 15 %, την αναθεώρηση και τα απολογιστικά (Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς 
χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)) και εργολαβικό 
όφελος 18% επί των απολογιστικών. Στο παραπάνω ποσό αναλογεί Φ.Π.Α. 24% ίσο µε 
34.838,71 ευρώ. 
 
 
 Άρθρο 2 - Αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας 
 
Η αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του 
Προϋπολογισµού Προσφοράς του Αναδόχου (ΣΠ) προσαυξηµένο κατά το ποσό των 
απροβλέπτων δαπανών που περιέχεται στον Προϋπολογισµό της µελέτης, µειωµένο κατά το 
ποσοστό της προσφερθείσας έκπτωσης. 
 
 
 Άρθρο 3 - Συµβατικές τιµές της εργολαβίας 
 
 
Συµβατικές τιµές της εργολαβίας είναι τα κατ΄ αποκοπή τιµήµατα και οι τιµές µονάδος του 
Τιµολογίου της µελέτης, µειωµένες κατά το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο 
Ανάδοχος στην προσφορά του και αυξηµένες κατά το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και 
για όφελος του Αναδόχου. 
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 Άρθρο 4 - Ισχύουσες διατάξεις 
 
4.1.  Οι διατάξεις των νοµοθετηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 της ∆ιακήρυξης. 
 
4.2. Ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.), ο Κτιριοδοµικός Κανονισµός, και τα 
διατάγµατα δοµήσεως εντός και εκτός σχεδίου. 
 
4.3. Το Π.∆. 334/94 (ΦΕΚ176Α/25-10-94) " Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών". Εγκ-∆ΙΠΑ∆/9/14-
1-2011 "∆ηµοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την ενσωµάτωση εναρµονισµένων 
Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νοµοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 106/89 και Π∆ 
334/94)"∆ΙΠΑ∆/οικ/621/2009. Γνωστοποίηση Αποφάσεων για την ενσωµάτωση των 
Ευρωπαϊκών Τεχνικών Προδιαγραφών στην Ελληνική Νοµοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106, και 
Π∆.334/94 "Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών") Αριθµ. 12394/406 Κυβόλιθοι, πλάκες 
πεζοδροµίου και κράσπεδα από σκυρόδεµα. Αριθµ. 12395/407 Επιχρίσµατα τοιχοποϊας. Αριθµ. 
12396/408 Κονιάµατα τοιχοποιίας. Αριθµ. 12397/409 Παράθυρα και εξωτερικά συστήµατα 
θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή / και διαρροής καπνού. Αριθµ. 
12398/410 Εξώφυλλα και εξωτερικές περσίδες ΦΕΚ:1794/Β/2009 
 
4.4. Ο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 «Τσιµέντο-Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 
συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα» (Κ.Υ.Α. 16462/29 της 11.7.2001 -ΦΕΚ 917Β΄/17.7.2001). 
 
4.5. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, όπως εγκρίθηκε µε την απόφαση Ε∆2α/01/22 
της 8-3/9-5-1985 (ΦΕΚ266Β΄) και τροποποιήθηκε µε την απόφαση  ∆14/19164/28.3/17-4-1997 
(ΦΕΚ 315Β΄) και ανασυντάχθηκε µε την κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και 
Ανάπτυξης ∆14/50504/12-4-2002 (ΦΕΚ 537Β΄/1-5-2002). Και ο ΚΤΣ 2016 που θα ισχύει από 
2/12/2016 (ΦΕΚ1561/2-6-2016/Τ΄Β΄). Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ΚΤΣ 2016 που 
θα ισχύει από 2/4/2017 (ΦΕΚ4007/14-12-2016) 
 
4.6. DIN-Fachbericht 101:Einwirkungen auf Brucken, Ausgabe Marz 2009. 
 
4.7. DIN-Fachbericht 102:Betonbrucken, Ausgabe Marz 2009. 
 
4.8. DIN 1045-1:Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton. 
 
4.9. DIN 1054:Baugrund-Sicherheitsnachweise im Erd und Grundbau. 
 
4.10. Ο.Α.Μ.Γ.-FB 
 
4.11. Οδηγίες για την εφαρµογή των κανονισµών DIN-Fachbericht στην Ελλάδα 
 
4.12. Ο.Μ.Ο.Ε. - Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων 
 
4.13. Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισµένο Σκυρόδεµα 
που εγκρίθηκε µε την απόφαση ∆11ε/0/30123/21-10/31-12-1991(ΦΕΚ1068Β΄) και 
τροποποιήθηκε µε την απόφαση ∆11β/13 της 3/28-3-1995 (Φ.Ε.Κ. 227/Β΄), όπως ισχύει σήµερα 
σύµφωνα µε τον ΕΚΩΣ 2000(ΦΕΚ 1329/6-11-2000) και την απόφαση ∆17α/32/10/ΦΝ429/20-
02-2004  (ΦΕΚ 447/05-04-2004) Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε "συµπλήρωση της απόφασης έγκρισης 
του ΕΚΩΣ 2000" καθώς και το ΦΕΚ Β΄270/16-03-2010.  
 
4.14 Αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ.372 "Έγκριση εφαρµογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασµό 
µε τα αντίστοιχα Εθνικά προσαρτήµατα (ΦΕΚ Β΄ 1457/5-06-2014)". 
 
4.15 Ευρωκώδικας 1 (ΕΝ1991) - ∆ράσεις επί των Κατασκευών. 
 
4.16 Ευρωκώδικας 2 (ΕΝ1992) - Σχεδιασµός των Κατασκευών από Σκυρόδεµα. 
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4.17. Ο Ευρωκώδικας 3 για τη µελέτη και κατασκευή δοµικών έργων από χάλυβα, σύµφωνα µε 
την αρ. ∆11β/031/9-5-1996( ΦΕΚ 383 Β΄/24-5-1996) απόφαση ΥΠΠΕΧΩ∆Ε. 
 
4.18 Ευρωκώδικας 7 (ΕΝ1998) - Γεωτεχνικός Σχεδιασµός. 
 
4.19 Ευρωκώδικας 8 (ΕΝ1998) - Αντισεισµικός Σχεδιασµός των Κατασκευών. 
 
4.20. Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός-Έκδοση 2000 (ΕΑΚ 2000), που εγκρίθηκε µε την 
∆17α/141/3/ΦΝ 275/15.12.1999 (ΦΕΚ 2184Β΄/20.12.1999) και το ΦΕΚ 423/12-4-01 απόφαση 
ΥΠΠΕΧΩ∆Ε, όπως ισχύει σήµερα καθώς και οι τροποποιήσεις αυτού α) αριθµ. Πρωτ. 
∆17α/67/1/ΦΝ275/6.6.03 (ΦΕΚ 781/Β/18.6.03) Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, β) 
"τροποποίηση και συµπλήρωση της απόφασης έγκρισης του ΕΑΚ", αριθµ. Πρωτ. 
∆17α/113/1/ΦΝ275/7.8.03 (Β΄/1153/12.8.2003) Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, γ) " 
Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του ΕΑΚ 200" αριθµ. Πρωτ. ∆17α/115/9/ΦΝ275/7.8.03 
(Β΄/1154/12.8.2003 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, δ) "Τροποποίηση διατάξεων του 
ΕΑΚ2000 λόγω αναθεώρησης του χάρτη σεισµικής επικινδυνότητας" ΦΕΚ 1360 Β/12.09.2003  
αριθµ. Πρωτ. ∆17α/10/44/ΦΝ275 ΦΕΚ Β 270/16.03.2010 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε.  
   
 4.21. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χάλυβος (ΚΤΧ) Οπλισµού Σκυροδέµατος, που εγκρίθηκε µε 
την ∆14/36010/29.2.2000 (ΦΕΚ 381Β΄/24.3.2000) Απόφαση ΥΠΠΕΧΩ∆Ε, όπως ισχύει σήµερα. 
 
4.22.  Ο Κανονισµός Φορτίσεων ∆οµικών Έργων Β.∆. από 10-12-54 (ΦΕΚ325Α) 
 
4.23.  Ο Κτιριοδοµικός Κανονισµός (Φ.Ε.Κ. 59 ∆/3-2-1989) και ο Ν.Ο.Κ (Ν.4067/12-ΦΕΚ 79 Α & 
Αποφ.63234/19-12-12 έγκρισης τεύχους τεχνικών οδηγιών εφαρµογής του Ν.4067/12) 
 
4.24.  Οι κανονισµοί ∆ιάθεσης Λυµάτων, Ακαθάρτων και Όµβριων 
 
4.25  Τα συµβατικά στοιχεία (τεύχη , σχέδια κ.λ.π.) του εποµένου άρθρου 5 της παρούσας. 
 
4.26.  Οι διατάξεις του Κανονισµού Πυροπροστασίας των Κτιρίων ¨Π.∆. 71/88", όπως ισχύουν 
µετά την 33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98) και οι λοιπές 
πυροσβεστικές διατάξεις.  
 
4.27.  Οι διατάξεις της ∆ΕΗ. 
 
4.28.  Οι τοπικές δεσµεύσεις λόγω Αρχαιολογική Υπηρεσία, ∆ασική Υπηρεσία, γειτνίαση µε 
αγωγούς υψηλής τάσης της ∆.Ε.Η  κ.λ.π.). 
 
4.29.  Το Π∆ 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/3-7-2019) 
 
4.30. Οι Κανονισµοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. 
 
4.31. Κανονισµοί Μηχανολογικών  Εγκαταστάσεων. 
 
4.32. Οι Κανονισµοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 
 
4.33. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι σχετικές 
διατάξεις. 
 
 
4.34. Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O 
 
4.35 Έκδοση αναθεωρηµένων προτύπων διακηρύξεων συµβάσεων δηµοσίων έργων τύπου Α 
και Β 
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4.36.  Τα ∆ελτία ∆ιαπίστωσης Τιµών της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων σε 
ότι αφορά τα ηµεροµίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, προκειµένου να υπολογισθούν 
τιµές συµπληρωµατικών εργασιών και δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Τιµολογίου ή να 
πληρωθούν εργασίες που γίνονται απολογιστικά.  
 
4.37.  Τα ενιαία εγκεκριµένα Τιµολόγια που εγκρίθηκαν σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β΄1746/19-05-
2017 «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων».   
 
 
4.38.  Ν. 3193/03 (ΦΕΚ 266 Α/2003) "Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". 
 
4.39.  Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248) "Κύρωση Κώδικα Φόρου προστιθέµενης 
Αξίας" και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α΄ 137) "Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, 
διαρρυθµίσεις στην έµµεση και άµεση φορολογία και άλλες διατάξεις" για κράτηση 6‰ στο 
ΤΣΜΕ∆Ε.  
 
4.40.  Ν. 4030/11 (ΦΕΚ Α  249/25-11-11) " Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου 
κατασκευών και λοιπές διατάξεις". 
 
4.41.  Ν. 3263/04 (ΦΕΚ 179 Α/2004) "Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των ∆ηµοσίων Έργων και 
συναφείς διατάξεις". 
 
4.42.  Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30 Α/2005) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµόσιων συµβάσεων". 
 
4.43.  Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279 Α/2005) "Τροποποίηση του Ν. 3310/05 " Μέτρα για τη διασφάλιση 
της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων". 
 
 
4.44.  Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42Α/2005) "Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" και ειδικότερα των άρθρων 2Α, 
11 παρ. και 39 και 40, που συνεχίζουν να ισχύουν σύµφωνα µε το άρθρο 377  παρ. 1 περ. (40) 
του Ν. 4412/2016   
 
 
4.45.  Εγκύκλιος 36/2005 (∆17α/08/158/ΦΝ 437) ΥΠΕΧΩ∆Ε " ∆ιαχείριση των "επί – έλασσον" 
δαπανών στις συµβάσεις δηµοσίων έργων"    
 
4.46.  Εγκύκλιος 38/2005 ΥΠΕΧΩ∆Ε " Συµπλήρωση, αναµόρφωση και επικαιροποίηση της 
Εγκυκλίου 37/1995 " περί εκπόνησης µελετών ∆ηµοσίων έργων" (Οδηγός εκπόνησης µελετών 
∆ηµόσιων έργων).    
 
4.47.  Ν. 3481/06 (ΦΕΚ 162 Α/2006 " Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό 
Κτηµατολόγιο, για την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες 
διατάξεις".    
 
4.48.  Ν. 3463/06 "Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων", όπως συνεχίζει να ισχύει 
σύµφωνα µε το άρθρο 377 παρ. 1 περ. (38) του Ν4412/2016  
 
4.49.  Εγκύκλιος 20/2006 (∆17γ/03//114/ΦΝ 443) ΥΠΕΧΩ∆Ε "Τροποποιήσεις νοµοθετικού 
πλαισίου έργων και µελετών"  
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4.50.  Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/2010) " Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήµερα.  
 
4.51.  ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010) "Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για 
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ)" και εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 4834/25-1-2013 (Α∆Α:ΒΕΙΨΟ-Ξ9Ο): "∆ιαχείριση περίσσειας 
υλικών εκσκαφών που προέρχονται από ∆ηµόσια Έργα".   
 
4.52.  Ν 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/2012) "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 
∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα"   
 
4.53.  Ν 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012) "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ", όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήµερα.  
 
4.54.  Οι προσωρινές Π.Τ.Π., Οδοποιίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., που δεν έχουν καταργηθεί 
(Κωδικοποίηση 1964). 
 
4.55.  Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) Έργων Οδοποιίας, έκδοση 1966 και µετά, 
του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων καθώς και η Γ.Σ.Υ., (Εγκύκλιος Α-67/74) 
 
4.56.  Εγκύκλιος 26/2012 " ∆ηµοσίευση απόφασης Ααπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και δικτύων µε θέµα: Έγκριση τετρακοσίων 
σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα 
τα ∆ηµόσια Έργα". 
 
4.57.  Εγκύκλιος 27/2012 (ΦΕΚ 2221Β/2012) " Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα". 
 
4.58.  Εγκύκλιος 22/2014 " Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής των ακόλουθων Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδοµή οδοφωτισµού, ΕΛΟΤ 
ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-
09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων. 
 
4.59.  Εγκύκλιος 26/2014 " Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής των ακόλουθων Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009, Λιθορριπές επί γεωυφασµάτων 
για την προστασία κοίτης και πρανών, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009, Γεωυφάσµατα 
στραγγιστηρίων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009, Αποστραγγίσεις επιφανειών µε 
γεωσυνθετικά φύλλα, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009, Επίστρωση προστασίας / στρώση 
φίλτρου συνθετικών µεµβρανών στεγανοποίησης µε αµµοχαλικώδες διαβαθµισµένο υλικό και 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009, Επένδυση λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ µε µεµβράνες 
πολυαιθυλενίου (HDPE). 
 
4.60.  Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. πρωτ. ∆ΚΠ/οικ/1322/7-9-2016) Απόφαση του Υπουργού 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα 
εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ- ΕΤΕΠ). 
 
4.61. Υπ’αρίθµ. πρωτ. ∆22/4193 Απόφαση (ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019) Απόφαση του Υπουργού 
Υποδοµών, Μεταφορών µε θέµα: «Έγκριση εβδοµήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα και Μελέτες»  
 
4.62.  Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90Α/2013) "∆ιαµόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για 
τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήµερα. 
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4.63.  Ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα»,  
 
4.64.  Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει  
 

4.65. Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του Ν. 4129/2013 
(Α’52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,  
 

4.66.  Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α΄/15-9-2011) "Σύστηµα ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων....", όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
 
4.67.  Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52Α) "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο", όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
 
4.68.  Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α) "Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
" Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις. 
 
4.69.  Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄68) "Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
 
4.70.  Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις”,  
 
4.71.   Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
όπως ισχύει ,  
 
4.72.  Π.∆ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα 
και στοιχεία”,  
 
4.73.  Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων »,  
 
4.74.  Π.∆ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145)  
 
4.75.  Εγκύκλιος 32 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆17γ/05/173/ΦΝ463 "Οδηγίες για την  εφαρµογή της 
διάταξης περί καταργήσεως εισφορών 2% και 2‰ υπέρ ΤΕΕ   
 
4.76. Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
 
4.77.    Ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 
διατάξεις” και του Ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»,  και του Ν. 3614/2007 (Α’ 267) 
«∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική 
περίοδο 2007 -2013» 
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Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι και 
λοιπές κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν 
από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, 
∆ιάταγµα Απόφαση, Εγκύκλιος κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του υπόψη έργου, έστω και αν 
δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω. 
 
 
Άρθρο 5 - Σύµβαση κατασκευής έργου – Συµβατικό αντικείµενο 
 
 
5.1. Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στα άρθρα 135 

και 140 του Ν. 4412/2016 
 
 Για την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει τις εγγυήσεις 

καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
 
5.2. Τα οριζόµενα σαν  συµβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, µε βάση τα οποία  

 θα γίνει η εκτέλεση του έργου, είναι τα αναφερόµενα στο άρθρο 5, παρ. 5.2 της 
 ∆ιακήρυξης. 

 
 
Άρθρο 6 - Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου 
 
  
Η υποβολή προσφοράς στη δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι ο Ανάδοχος : 
 
6.1.  Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, τη διαµόρφωση και τη φύση  του εδάφους του 
γηπέδου του έργου και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών 
κατασκευής του. 
 
6.2.  Έχει µελετήσει µε κάθε προσοχή τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, τα τεύχη της  µελέτης 
και τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου και ότι θα συµµορφωθεί απόλυτα µε αυτά για την 
εκτέλεση των εργασιών κατασκευής  του. 
 
6.3.  Αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω 
ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη 
που έχει για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε 
να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που έχει σχέση µε 
τη µελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά. 
 
 
 
 
Άρθρο 7 - Προθεσµίες 
 
7.1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο µέσα 

σε συνολική προθεσµία εκατόν ογδόντα (180 συνολικά) ηµερολογιακών ηµερών από 
την ηµεροµηνία υπογραφής της  Σύµβασης.      

7.1.1 Η έναρξη των εργασιών από µέρους του Αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν 
των 30 ηµερών από την έναρξη της συµβατικής προθεσµίας. 

7.1.2  Η προτεραιότητα εκτέλεσης των εργασιών κατά ολοκληρωµένα τµήµατα θα καθορισθεί 
µε την έγκριση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου. 

7.1.3 Παράταση της προθεσµίας που καθορίζεται σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν 
αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο, εάν ισχυριστεί άγνοια των τοπικών συνθηκών της 
περιοχής που εκτελείται το έργο, άγνοια του χρόνου εκµετάλλευσης των πηγών λήψης 
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των υλικών για τα τεχνικά έργα, την Οδοστρωσία, τα Ασφαλτικά γενικά (λατοµεία κλπ) ή 
των δανείων υλικών για επιχώµατα (χειµάρρων, ορυχείων κλπ), άγνοια σύγχρονης 
εκµετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για την οδό και από 
άλλες τυχόν εργολαβίες, που θα βρίσκονται εν ενεργεία µέσα ή κοντά στις πηγές που 
υπάρχουν. 

7.1.4 (Ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί είναι υποχρεωµένος χωρίς δαπάνη του ∆ηµοσίου να 
προβεί στην δηµιουργία νέων κατάλληλων θέσεων και στην κατασκευή και νέων οδών 
προσπέλασης). 

7.1.5 Επίσης δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο παράταση της ορισθείσης προθεσµίας, εάν 
ισχυρισθεί άγνοια της κατάστασης των οδών προσπέλασης των πηγών που θα 
χρησιµοποιηθούν και των συνθηκών για διάνοιξη νέων, άγνοια των κλιµατολογικών 
συνθηκών που επικρατούν ή άγνοια της δυνατότητας να βρει εργάτες, µηχανήµατα κλπ. 

7.1.6 Παράταση της συµβατικής προθεσµίας δίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 147 
του Ν. 4412/2016  

7.1.7 Όλες οι προθεσµίες αρχίζουν από την έναρξη της συµβατικής προθεσµίας. 
 
 
7.2.    Μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω συνολικής προθεσµίας ορίζονται οι παρακάτω 
ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες (στάδια), οι οποίες τίθενται υποχρεωτικά για το διάστηµα 
από την υπογραφή της Σύµβασης µέχρι το πέρας του ενός τετάρτου (1/4) της αρχικής 
συµβατικής προθεσµίας περαίωση, το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο από έξι (6) µήνες, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. Στην παρούσα σύµβαση 
τίθενται τρεις  ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες για διάστηµα 180 ηµερών  (6 µήνες) ανά δύο 
µήνες η κάθε µια, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 
 
Η διάρκεια κάθε σταδίου και ο χρόνος λήξης κάθε σταδίου από την υπογραφή της Σύµβασης 
φαίνεται συνοπτικά στον πιο κάτω πίνακα και αναλυτικά στις παραγράφους 7.2.1. έως 7.2.3. 
 

 
Παράγρ. Στάδια ∆ιάρκεια σταδίου 

(ποσοστό του Π) 
∆ιάρκεια 
σε ηµέρες 

∆ιάρκεια  σταδίου από 
αρχή (ποσοστό του Π) 

Ηµέρες από 
αρχή 

7.2.1. 1ο στάδιο 0,333  Χ Π 60 0,333  Χ Π 60 

7.2.2. 2ο στάδιο 0,333  Χ Π 60 0,666  Χ Π 120 

7.2.3. 3ο στάδιο 0,333  Χ Π 60 1,000 Χ Π 180 

******* Σύνολο  1,00   Χ Π Π=180 ******************* ********** 

 
όπου Π η συνολική προθεσµία περαίωσης του όλου έργου  
 
 
7.2.1.  Πρώτο στάδιο  0,333 Χ Π = 60 ηµερολογιακές ηµέρες από αρχής του έργου. 

 
             ∆ιάρκεια σταδίου 0,333 Χ Π = 60 ηµερολογιακές ηµέρες. 
 
7.2.1.1 Εγκατάσταση του Αναδόχου, οργάνωση του εργοταξίου (γραφεία, χώροι υγιεινής, 

προσωρινή σύνδεση µε κτίρια Ο.Κ.Ω. κ.λ.π.) και µέτρα διασφάλισής του, αναγκαίες 

τοπογραφικές εργασίες, διασφάλιση οµαλής και ασφαλούς πρόσβασης προς το εργοτάξιο. 

 

 7.2.1.2 Κατασκευή χυτού φρεατίου επίσκεψης για την εκτροπή του υφιστάµενου αγωγού 
αποχέτευσης λυµάτων – στραγγισµάτων. 
 
7.2.1.3 Κατασκευή νέου αγωγού µεταφοράς λυµάτων – στραγγισµάτων από το φρεάτιο 
εκτροπής έως το φρεάτιο συγκέντρωσης των λυµάτων - στραγγισµάτων. 
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7.2.1.4 Κατασκευή νέου αγωγού υπερχείλισης λυµάτων – στραγγισµάτων. 
 

 7.2.1.5 Κατασκευή χυτού φρεατίου συγκέντρωσης λυµάτων - στραγγισµάτων. 
 
 
7.2.2.  ∆εύτερο στάδιο 0,666 Χ Π = 120 ηµερολογιακές ηµέρες από αρχής του έργου. 
 
           ∆ιάρκεια σταδίου 0,333 Χ Π = 60 ηµερολογιακές ηµέρες.          
 
7.2.2.1 Έναρξη κατασκευής τσιµεντόστρωσης στην επιφάνεια ανάπτυξης της Μονάδας 
Προεπεξεργασίας του ΣΜΑ. 

 

7.2.2.2 Έναρξη διαδικασίας προµήθειας και τοποθέτησης της έλικας Αρχιµήδη. 
 
7.2.2.3 Έναρξη διαδικασίας προµήθειας και τοποθέτησης Compact Μονάδας Προεπεξεργασίας 
(Συγκρότηµα εσχάρωσης – εξάµµωσης και απολίπανσης υγρών αποβλήτων) 
 

7.2.2.4 Έναρξη κατασκευής αγωγού µεταφοράς προεπεξεργασµένων στραγγισµάτων προς την 
δεξαµενή εξισορρόπησης. 
 
7.2.2.5 Τοποθέτηση εσχαρών υδροσυλλογής στην περιοχή των χοανών του Σταθµού και σε 
σηµεία που θα υποδείξει επί τόπου στον Ανάδοχο η Υπηρεσία 
 
7.2.3.  Τρίτο στάδιο 1,000 Χ Π = 180 ηµερολογιακές ηµέρες από αρχής του έργου. 
 
           ∆ιάρκεια σταδίου 0,333 Χ Π = 60 ηµερολογιακές ηµέρες.  
 
 
7.2.3.1 Ολοκλήρωση κατασκευής τσιµεντόστρωσης στην επιφάνεια ανάπτυξης της Μονάδας 
Προεπεξεργασίας του ΣΜΑ. 
 
7.2.3.2 Ολοκλήρωση προµήθειας και τοποθέτησης της  έλικας Αρχιµήδη 
 
7.2.3.3 Ολοκλήρωση προµήθειας και τοποθέτησης Compact Μονάδας Προεπεξεργασίας 
(Συγκρότηµα εσχάρωσης – εξάµµωσης και απολίπανσης υγρών αποβλήτων) 

 

7.2.3.4 Ολοκλήρωση κατασκευής αγωγού µεταφοράς προεπεξεργασµένων στραγγισµάτων 
προς την δεξαµενή εξισορρόπησης.  
 
7.2.3.5 Κατασκευή παράπλευρης εισόδου µε ασφαλτόστρωση και κατασκευή δύο νέων 
εισόδων. 
 
7.2.3.6 Τοποθέτηση πλαστικών κάδων απορριµµάτων στην Compact Μονάδα 
Προεπεξεργασίας λυµάτων - στραγγισµάτων. 
 
 
7.3. Η προθεσµία για την εκτέλεση των εργασιών του τρίτου σταδίου δεν είναι ενδεικτική    
τµηµατική προθεσµία, αλλά η συνολική, δεδοµένου ότι µε την ολοκλήρωση των εργασιών του 
σταδίου αυτού περαιώνεται πλήρως το έργο. 
 
 
7.4. Οι παραπάνω ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες, συνολικής διάρκειας 180 ηµερολογιακών 
ηµερών, αποτελούν ταυτόχρονα τις υποχρεωτικές τµηµατικές προθεσµίες σύµφωνα µε την 
παρ. 6, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 8 - Υπέρβαση προθεσµιών - Ποινικές Ρήτρες  (άρθρο 148 του Ν. 4412/2016) 
 
 
8.1. Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του 
έργου, µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, οριζόµενη σύµφωνα µε  το 
άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 
 
8.2.  Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης των τµηµατικών προθεσµιών περαίωσης των 
σταδίων του έργου και για αριθµό ηµερών µέχρι 20% της διάρκειας κάθε σταδίου, µε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε το 15% (Σύµφωνα µε την παρ. 2 
του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. Για τις επόµενες 
ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας, η ποινική 
ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. 
 Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί 
να ξεπεράσει το 3% της αξίας της σύµβασης (χωρίς ΦΠΑ).  
 
8.3. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Οι ποινικές ρήτρες για 
ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες ανακαλούνται υποχρεωτικά, αν το έργο περατωθεί µέσα 
στην εγκεκριµένη συνολική προθεσµία. 
 
 
 
Άρθρο 9 - Έκπτωση του Αναδόχου (άρθρο 160 του Ν. 4412/2016) 
 
9.1. Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε 
τις γραπτές εντολές τις Υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη Σύµβαση ή τον νόµο, 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
9.2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά αν συντρέχει µία από τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 160 , παρ. 2 α έως 2στ και 3 του Ν. 4412/2016. 
 
9.3. Στο ίδιο άρθρο 160 περιγράφεται και η διαδικασία για κάθε περίπτωση των πιο πάνω 
παραγράφων και οι ενέργειες που απαιτούνται για την οριστικοποίηση ή άρση της έκπτωσης. 
 
 
Άρθρο 10 - ∆ιακοπή εργασιών – ∆ιάλυση της σύµβασης από τον Ανάδοχο (άρθρο 161 
του Ν.4412/2016) 
 
10.1.   Ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης: 
i. Αν µετά την υπογραφή της σύµβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από 
τρεις (3) µήνες µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, εκτός αν στη 
σύµβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά µε την έναρξη των εργασιών. 
 
ii. Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν είτε µε διαταγή είτε από υπαιτιότητα 
του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών 
από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την επίδοση ειδικής 
δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη.  
 
iii.Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωµών, σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του 
άρθρου 152 του Ν.4412/2016, η διάλυση µπορεί να ζητηθεί µετά δίµηνο από τη δήλωση 
διακοπής των εργασιών. 
 
iv. Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την οριακή 
προθεσµία. 
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10.2    Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 161 του Ν 4412/2016 
 
10.3    Για την αποζηµίωση του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύµβασης ισχύουν τα οριζόµενα 
στο  Άρθρο 163 του Ν 4412/2016 
 
10.4    Στην περίπτωση µαταίωσης της διάλυσης ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 162 του Ν 
4412/2016 

 

Άρθρο  11 - Πειθαρχικές ευθύνες ∆ιοικητικών οργάνων (άρθρο 141 του Ν. 4412/2016) 
 
 
11.1.  Η υπαίτια παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του 
έργου αποτελεί πειθαρχική παράβαση. 
 
11.2.  Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των οργάνων της ∆ιοίκησης περιγράφονται αναλυτικά στο 
άρθρο 141 , παρ. 2  και 3 του Ν. 4412/2016.  
 
Άρθρο 12 - Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου - Μηχανικός Εξοπλισµός (άρθρο 145 
του Ν. 4412/2016). 
 
12.1.    Ο Ανάδοχος, µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, συντάσσει και υποβάλλει 
στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία από δεκαπέντε (15) έως τριάντα (30) ηµέρες 
από την υπογραφή της Σύµβασης, το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. Το 
χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά ηµερολογιακό τρίµηνο τις 
εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν. Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µορφή 
τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά 
εργασία ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα και σχετική έκθεση. Σε 
έργα προϋπολογισµού άνω του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000,00) ευρώ είναι υποχρεωτική η 
σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης(άρθρο 145, παρ. 3 του 
Ν. 4412/2016, όπως ισχύει). 
 
12.2.   Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών το χρονοδιάγραµµα και 
µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του Αναδόχου σχετικά µε την κατασκευαστική 
αλληλουχία, την  κατασκευασιµότητας της µεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήµων 
της σύµβασης και µε τις δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων.   Αν η έγκριση δεν 
γίνει µέσα στην πιο πάνω προθεσµία ή αν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµµα 
θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο του 
έργου 
 
12.3.    Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι 
προθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ποσότητες των εργασιών.  
 
 
12.4.     Το χρονοδιάγραµµα θα συνοδεύεται από έκθεση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι 
µέθοδοι εργασίας, τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθµός 
των εργατών κ.λ.π., για τις κύριες δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν συγκεκριµένα την 
αξιοπιστία των προτεινοµένων προτάσεων. Ως  τέτοιες κύριες δραστηριότητες αναφέρονται: 
 
 
12.4.1     Χωµατουργικές εργασίες (Εκσκαφή ορυγµάτων - Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών 

έργων σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών – Γενικές εκσκαφές σε 
έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών – Καθαίρεση περιφράξεων µε 
συρµατόπλεγµα- Αποξήλωση κρασπέδων – Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός 
σωλήνων µε άµµο– Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων – Τοµή 
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οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη – Υπόβαση οδοστρωσίας - Βάση οδοστρωσίας - 
Ασφαλτική προεπάλειψη- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη-- Ασφαλτική στρώση 
βάσης - Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας -- Επιχώσεις ορυγµάτων µε διαβαθµισµένο 
θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου) 

 
 
12.4.2.     Κατασκευές από σκυρόδεµα (κατασκευή φρεατίου επίσκεψης για την εκτροπή του 

υφιστάµενου αγωγού αποχέτευσης λυµάτων – στραγγισµάτων, κατασκευή φρεατίου 
συγκέντρωσης λυµάτων – στραγγισµάτων, κατασκευή πρόχυτων κρασπέδων από 
σκυρόδεµα, κατασκευή τσιµεντόστρωσης στην επιφάνεια ανάπτυξης της Μονάδας 
Προεπεξεργασίας του ΣΜΑ). 

 
 
12.4.3.     Εξοπλισµός Compact Μονάδας Προεπεξεργασίας Λυµάτων - Στραγγισµάτων 

(τοποθέτηση της έλικας Αρχιµήδη, τοποθέτηση συγκροτήµατος εσχάρωσης – 
εξάµµωσης και απολίπανσης υγρών αποβλήτων, τοποθέτηση πλαστικών κάδων 
απορριµµάτων). 

 
12.5.  Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να 
καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.  
Η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή 
των διοικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του 
αναδόχου και για τα αρµόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Άρθρου 141 του Ν. 4412/2016.      
 
12.6.  Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης µέσα σε ένα (1) µήνα από την 
υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο 
οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και 
µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου.       
 
12.7.  Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή του 
χρονοδιαγράµµατος και να το αναπροσαρµόζει στην περίπτωση που κάποια δραστηριότητα 
ξεφεύγει από αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης 
του όλου έργου.      
 
 
Άρθρο  13 - Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π. Π. Ε.)  
 
13.1  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει, πριν από την έναρξη του έργου, Πρόγραµµα 
Ποιότητας Έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 158 του Ν. 4412/2016 εφόσον ο 
προϋπολογισµός του έργου υπερβαίνει το 1.500.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να υποβάλει το Πρόγραµµα Ποιότητας του Έργου, σε δύο (2) αντίτυπα, στη 
∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία µέσα σε προθεσµία όχι µικρότερη των τριάντα (30) και όχι 
µεγαλύτερη των εξήντα (60) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε το 
∆ΕΕΠ/οικ.502/13-10-2000, όπως µνηµονεύεται και ισχύει στην παράγραφο 2 του άρθρου 158 
του Ν. 4412/2016. 
 
13.2  Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, θα πρέπει να επιστρέψει 
ένα εγκεκριµένο αντίτυπο στον Ανάδοχο µε τις τυχόν παρατηρήσεις της. 
 
13.3  Κάθε πιθανή αναθεώρηση του παραπάνω Π.Π.Ε., που θα απαιτηθεί κατά τη διάρκεια των 
εργασιών από τις ανάγκες του έργου, θα υποβάλλεται για έγκριση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
 
 
Άρθρο 14 - ∆ιοίκηση του έργου – Επίβλεψη (άρθρο 136 του Ν. 4412/2016) 
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14.1    Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται από την αρµόδια 
τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η 
οποία ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα µε την επίβλεψη, 
προσδιορίζει τα καθήκοντά τους όταν είναι περισσότεροι από έναν, παρακολουθεί το έργο τους 
και γενικά προβαίνει σε κάθε νόµιµη ενέργεια και ενεργεί ό,τι απαιτείται για την καλή και έγκαιρη 
εκτέλεση των έργων. 
 
14.2    Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες και βοηθούς αυτών για το έργο ή 
τµήµατά του ή είδη εργασιών τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη δυνατότητα, 
ανάλογα µε τα στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση του έργου και 
του προσωπικού. Οι επιβλέποντες αποτελούν τους άµεσους βοηθούς του προϊστάµενου της 
διευθύνουσας υπηρεσίας στην άσκηση των καθηκόντων της που σχετίζονται µε το έργο. ∆εν 
αποκλείεται η άσκηση της επίβλεψης από τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. 
 
14.3    Στα καθήκοντα των επιβλεπόντων περιλαµβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της 
ποιότητας και ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της σύµβασης από τον 
ανάδοχο. Οι βοηθοί των επιβλεπόντων ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται και έχουν 
ανάλογες ευθύνες. 
 
14.4    Η υποχρέωση της επίβλεψης να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την πιστή εκπλήρωση 
των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο, δεν µειώνει σε καµιά περίπτωση τις ευθύνες του 
αναδόχου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύµβαση. 
 
14.5. Η διευθύνουσα υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως το µελετητή για την έναρξη κατασκευής του 
έργου που έχει µελετήσει και για κάθε τροποποίηση της µελέτης εφαρµόζονται οι διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 144 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
 
 
14.6    Η διευθύνουσα υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου συντάσσει και 
στέλνει στην προϊσταµένη αρχή κάθε τρίµηνο συνοπτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου και 
τα σηµαντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε την κατασκευή του. 
 
14.7    Ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα της αντικατάστασης του προσωπικού της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊσταµένης Αρχής οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε αιτία, 
χωρίς εκ του λόγου τούτου να θεωρείται ότι προσβάλλεται έννοµο συµφέρον του Αναδόχου ή να 
στοιχειοθετείται δικαίωµα στον Ανάδοχο να αξιώσει αποζηµίωση ή παράταση προθεσµιών. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 136 του Ν 4412/2016 
 
 
Άρθρο 15 - Κυριότητα και χρήση εγγράφων (Αναδόχου και Κυρίου του έργου) 
 
15.1  Ο Ανάδοχος διατηρεί τα δικαιώµατα δηµιουργού (copyright) και τα πνευµατικά δικαιώµατα 
των εγγράφων, σχεδίων, µελετών, λογισµικού, εφαρµογών λογισµικού κτλ., που συντάχθηκαν 
από αυτόν ή για λογαριασµό του µε δική του δαπάνη. Με την υπογραφή της σύµβασης, ο 
Ανάδοχος θεωρείται ότι παραχωρεί στον Κύριο του έργου και τους νοµίµους εκπροσώπους του 
το δωρεάν ανέκκλητο δικαίωµα της χρήσης των υπόψη εγγράφων, σχεδίων, µελετών, 
λογισµικού, εφαρµογών λογισµικού κτλ., συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος 
τροποποιήσεων, βελτιώσεων κτλ. αυτών, καθώς και του δικαιώµατος χρήσης των υπόψη 
τροποποιηµένων ή/και βελτιωµένων εκδόσεων για τις ανάγκες του έργου καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της ωφέλιµης ή της πραγµατικής ζωής του έργου. 
 
15.2  Η κυριότητα των προγραµµάτων Η/Υ και λογισµικού εµπορίου που τυχόν θα 
χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο παραµένει σε αυτόν, όµως ο Κύριος του έργου έχει το 
δικαίωµα να τα χρησιµοποιεί χωρίς καµία επιβάρυνση και χωρίς κανένα περιορισµό κατά τη 
διάρκεια και για τις ανάγκες της σύµβασης. 
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15.3  Εάν τα κατά τα ανωτέρω έγγραφα, σχέδια, µελέτες, εφαρµογές προγραµµάτων Η/Υ κτλ. 
ευρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον Κύριο του έργου κατά την µε 
οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύµβασης. Σε περίπτωση αρχείων µε στοιχεία σε 
ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους µε έγγραφη 
τεκµηρίωσή τους και µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.           
       
15.4  Ο Κύριος του έργου διατηρεί τα δικαιώµατα δηµιουργού (copyright) και τα πνευµατικά 
δικαιώµατα της ΕΣΥ, των τεχνικών ή άλλων µελετών, των εγχειριδίων ποιότητας, των τυπικών 
σχεδίων κτλ. που συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασµό του. Ο Ανάδοχος θα έχει το 
δικαίωµα, µε µέριµνα και δαπάνη του, να χρησιµοποιήσει και να παράγει αντίγραφα των υπόψη 
εγγράφων για τις ανάγκες της σύµβασης. Τα υπόψη έγγραφα δεν θα αντιγραφούν, 
κοινοποιηθούν ή χρησιµοποιηθούν, κατά οποιοδήποτε τρόπο, από τρίτα πρόσωπα πέραν του 
Αναδόχου και των υπεργολάβων του, παρά µόνο για τις ανάγκες του έργου και µε την έγγραφη 
συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 
 
Άρθρο 16 - Προσωπικό Αναδόχου - ∆ιεύθυνση των Έργων από τον Ανάδοχο (άρθρα 138 
και 139 του Ν. 4412/2016) 
 
16.1.  Το έργο διευθύνεται και επιβλέπεται – παρακολουθείται επιτόπου εκ µέρους της 
Αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της, αποδεκτό από την Υπηρεσία, που 
πρέπει να είναι ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων Μηχανικός ή άλλος 
αρµόδιος τεχνικός που έχει τα νόµιµα προσόντα ή και από τον ίδιο τον Ανάδοχο, εφόσον αυτός 
έχει τα από τον νόµο προβλεπόµενα προσόντα για την επίβλεψη τέτοιου έργου, σε περίπτωση 
ατοµικής επιχείρησης. 
 
16.2.    Για την κατασκευή του έργου ο Ανάδοχος, εκτός από Πολιτικό ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή 
άλλον αρµόδιο τεχνικό ως ανωτέρω, υποχρεούται να διαθέσει, κατ' ανέλεγκτη κρίση της 
Υπηρεσίας, έναν διπλωµατούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο-Ηλεκτρολόγο 
Μηχανικό καθώς και τους αναγκαίους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Εργοδηγούς και 
λοιπούς τεχνικούς και διοικητικούς - οικονοµικούς υπαλλήλους. 
 
16.3.1.   Με την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει δήλωση ανάθεσης 
της επίβλεψης - παρακολούθησης επιτόπου όλων των εργασιών κατασκευής του έργου σε 
αρµόδιους συνεργάτες του, Μηχανικούς που έχουν τα νόµιµα προσόντα ή στον εαυτό του, 
εφόσον έχει τα νόµιµα προσόντα. Οι Μηχανικοί καταθέτουν δήλωση ανάληψης της επίβλεψης - 
παρακολούθησης επιτόπου του παραπάνω έργου, που κατατίθεται µαζί µε τη δήλωση 
ανάθεσης στην ∆ιευθύνουσα υπηρεσία του έργου. 
 
16.3.2.   Εφόσον κατά τη διάρκεια του έργου αλλάξει ο επιτόπου του έργου επιβλέπων 
Μηχανικός, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει νέες δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης επίβλεψης 
- παρακολούθησης επιτόπου από τον καινούργιο Μηχανικό και για το τµήµα του έργου που 
αποµένει. 
 
16.3.3.    Η αµοιβή για την επίβλεψη - παρακολούθηση επιτόπου των εργασιών, µε όποιο 
τρόπο κι αν προκύπτει, περιλαµβάνεται στην προσφορά του Αναδόχου και βαρύνει 
αποκλειστικά αυτόν. 
 
16.4.     Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η ∆ιευθύνουσα το 
έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο 
οποιουδήποτε απασχολουµένου σε αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για 
οποιονδήποτε λόγο. 
 
16.5.        Ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύµφωνα 
µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί µε 
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σχετική άδεια παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του 
Αναδόχου και σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα εργατική και λοιπή νοµοθεσία. 
 
16.6.        Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προσλάβει ή να αποπειραθεί να προσλάβει 
προσωπικό που εργάζεται, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για λογαριασµό του Κυρίου του 
έργου. 
 
16.7.        Σε ό,τι αφορά στον Κανονισµό Εργασίας και στις Αµοιβές ισχύουν τα οριζόµενα στις 
παρ. 7 και 9 του άρθρου 138 του Ν 4412/2016  και στο άρθρο 165 του Ν 4412/2016    
 
16.8.        Σε ό,τι αφορά στην Εργατική νοµοθεσία ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 7 του 
Άρθρου 138 του Ν 4412/2016. 
 
16.9.1      Το ωράριο εργασίας θα είναι αυτό που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις του 
Υπουργείου Εργασίας για τις εκτελούµενες κατά περίπτωση εργασίες. 
 
16.9.2      Ενώ κατ’ αρχή θα πρέπει να αποφεύγεται, σε ειδικές περιπτώσεις και προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν έκτακτα περιστατικά που σχετίζονται µε την προστασία ζωής ή περιουσίας ή 
ασφάλειας των έργων ή για να καταστεί δυνατή η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος, επιτρέπεται 
η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εορτές 
σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από την Ελληνική νοµοθεσία. Σε περίπτωση εκτέλεσης 
τέτοιας εργασίας, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση. Κατά την 
εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τις σχετικές άδειες 
και να τηρεί όλους τους Νόµους και κανονισµούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον 
καθίσταται αναγκαία η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες 
και εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση, αναλαµβάνοντας και όλες 
τις δαπάνες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να ενηµερώνει έγκαιρα την Υπηρεσία. 
 
16.9.3      Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσοτέρου προσωπικού, αλλά 
δεν µπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρµόδιες Αρχές. 
 
16.9.4      Αν ο Ανάδοχος δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό 
δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου. 
 
16.9.5      Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε 
δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του, του 
κοινού και εν γένει κάθε φύσης κυκλοφορίας, καθώς και κατάλληλα µέσα, που να επιτρέπουν 
την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη ορθή εκτέλεση των 
εργασιών. 
 
16.9.6      Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία για ηχορύπανση 
και ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης του έργου. Κατά τις 
ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές ώρες θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που 
ηχορυπαίνουν την περιοχή και να λαµβάνονται κατάλληλα προς τούτο µέτρα. 
 
16.10.1     Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 
στο προσωπικό του όλες τις διευκολύνσεις σε υποδοµές που σχετίζονται µε την εκπλήρωση 
των συµβατικών του υποχρεώσεων και την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού του.  
 
16.10.2     Οι ανωτέρω διευκολύνσεις παρέχονται µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του 
Αναδόχου και θεωρούνται ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του. 
 
 
Άρθρο 17 – Υπεργολαβία (άρθρο 165 του Ν. 4412/2016) 
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17.1  Όταν συνάπτεται σύµβαση µίσθωσης έργου µεταξύ του αναδόχου δηµόσιου έργου και 
εργοληπτικής επιχείρησης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 165 του Ν 
4412/2016 για την κατασκευή µέρους του έργου που έχει αναληφθεί από τον ανάδοχο 
(υπεργολαβία), ο υπεργολάβος θεωρείται «εγκεκριµένος» µε τις συνέπειες του παρόντος, µετά 
από έγκριση του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής όταν συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις: 
 
i. Ο υπεργολάβος έχει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνει και 
ανήκει σε τάξη και κατηγορία έργου, αντίστοιχη µε το ποσό της σύµβασης υπεργολαβίας και 
 
ii. Ο ανάδοχος, πριν από την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο έχει γνωστοποιήσει στον 
κύριο του έργου ή στον φορέα κατασκευής τη σύµβαση υπεργολαβίας. 
 
17.2  Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον εβδοµήντα τοις εκατό 
(70%) του ποσού της αξίας σύµβασής του, αρχικής και συµπληρωµατικών µε τον κύριο του 
έργου ή τον φορέα κατασκευής, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι συµβάσεις υπεργολαβιών που 
έχουν εγκριθεί. 
 
17.3  Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής µπορούν µε απόφασή τους, που εκδίδεται 
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ανωτέρω γνωστοποίηση, να 
µην εγκρίνουν την υπεργολαβία αυτή. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 165 και 166 του Ν 4412/2016 
 
 
Άρθρο 18 - Αναθεώρηση τιµών 
 
18.1.     Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου  έχουν εφαρµογή οι 
διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήµερα. 
 
 
Άρθρο 19 - Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες 
 
19.1. Προκειµένου περί αυξοµειώσεων εργασιών και νέων εργασιών εφαρµόζονται οι διατάξεις 
άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν σήµερα.  
 
19.2. Προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες που δεν προβλέπονται από την εγκεκριµένη 
µελέτη , ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από Πρωτόκολλο  Κανονισµού Τιµών 
Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.),  
 
19.3. Το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 
4412/2016. 
 
 
19.4. Στην περίπτωση σύνταξης Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 156, παράγρ. 6 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήµερα, χρησιµοποιούνται  τα 
εγκεκριµένα συµβατικά τιµολόγια, τα ενιαία τιµολόγια του Υπουργείου που εγκρίθηκαν µε το 
ΦΕΚ Β΄1746/19-05-2017, όπως ισχύουν σήµερα οι αναλύσεις τιµών και τα περιγραφικά 
τιµολόγια κατά τις άνω διατάξεις. 
 
 
19.5. Προκειµένου για νέα επιµέρους εργασία, η τιµή της, που θα κανονιστεί σύµφωνα µε τα 
παραπάνω 19.2. 19.3 & 19.4., θα µειώνεται κατά το προσφερθέν από τον Ανάδοχο ποσοστό 
έκπτωσης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία υπάγεται και θα προσαυξάνεται κατά το 
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εργολαβικό ποσοστό που ισχύουν για την σύµβαση για γενικά έξοδα κ.λ.π. και όφελος του 
Αναδόχου. 
 
Άρθρο 20 - Εργολαβικό ποσοστό - Επιβαρύνσεις 
 
20.1.    Στην παρούσα εργολαβία ισχύει εργολαβικό ποσοστό 18% επί της αξίας των τιµών 
όλων των άρθρων του τιµολογίου µελέτης άρθρο 53 παρ.7 περ. θ, Ν4412/2016). 
 
20.2.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολογιστικές 
εργασίες,  όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον Ανάδοχο και περιλαµβάνεται στην πιστοποίηση η 
πραγµατική δαπάνη που προκύπτει σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την 
εκτέλεση των εργασιών. 
Επί της δαπάνης αυτής καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό 18%, µειωµένο  κατά την έκπτωση 
της προσφοράς. Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον Ανάδοχο 
δεν καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό. 
 
20.3. Το έργο χρηµατοδοτείται από Ίδιους Πόρους του Περιφερειακού Συνδέσµου Φορέων 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της 
κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 
% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα 
µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6‰, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθµ. 
∆ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β' 
2235). και  ποσοστό δυόµισι τοις χιλίοις (2,5‰) υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.∆.Υ. τακτικών  υπαλλήλων  (µόνιµων  ή  αορίστου  χρόνου)  
που  απασχολούνται  στο  ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆.  και  στους  Οργανισµούς  Τοπικής  
Αυτοδιοίκησης  Α΄και  Β΄  βαθµού,  που  βαρύνει κάθε  λογαριασµό  πληρωµής  έργου.  Για  την  
εφαρµογή  της  εν  λόγω  ρύθµισης,  ήτοι  τη συλλογή  και  την  απόδοση  της  κράτησης,  
εκδόθηκε  η  υπ’  αριθµ.  ∆ΝΣβ/51667/ΦΝ  466 Απόφαση  του  Υπουργού  Υποδοµών  και  
Μεταφορών  (Β΄2780),  η  οποία  καθορίζει  τις σχετικές αναγκαίες λεπτοµέρειες εφαρµογής και 
απόδοσής της. 
 
20.4.  Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασµούς 
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
 
Άρθρο 21 - Καταµέτρηση αφανών εργασιών 
 
21.1.   Η καταµέτρηση των αφανών εργασιών θα γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 151 του Ν. 
4412/2016, όπως ισχύουν σήµερα. 
 
21.2.   Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται στο έργο θα καταρτίζονται, κατά τον 
χρόνο της εκτέλεσής τους και ποτέ εκ των υστέρων, πρωτόκολλα αφανών εργασιών, που θα 
βεβαιώνουν ότι εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και τη 
µελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις τους που επέφερε η Υπηρεσία, αλλιώς θα θεωρούνται τα  
πρωτόκολλα αυτά άκυρα και ότι οι σχετικές εργασίες δεν εκτελέστηκαν και συνεπώς δεν 
µπορούν να πιστοποιηθούν.  
 
 
Άρθρο 22 - Επιµέτρηση εργασιών 
 
22.1.   Για την επιµέτρηση των εργασιών ισχύουν τα οριζόµενα στο Τιµολόγιο µελέτης του έργου  
και στα Ενιαία Τιµολόγια. (όπως ισχύουν  σήµερα µε το ΦΕΚ Β΄ 1746/19-05-2017). 
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22.2.   Αν για κάποια εργασία δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος επιµέτρησης, αυτή 
θα επιµετρείται και θα πληρώνεται µε βάση τις πραγµατικά και µόνον εκτελεσθείσες µονάδες, µη 
λαµβανοµένης υπόψη οποιασδήποτε άλλης συνήθειας. 
 
22.3. Προαπαιτούµενο για την έγκριση των επιµετρήσεων αποτελεί η υποβολή στην Υπηρεσία 
των αποτελεσµάτων δοκιµών ποιότητας υλικών και περαιωµένων εργασιών (π.χ. δοκιµές 
στεγανότητας αγωγών, συµπύκνωση υλικών επίχωσης, αντοχή σκυροδέµατος, συµπύκνωση 
και πάχος υλικών ασφαλτόστρωσης κλπ.) σύµφωνα µε τα αναφερόµενα (αριθµός και είδος 
δοκιµών) στο Τιµολόγιο Μελέτης και στις ΕΤΕΠ που εφαρµόζονται στο έργο. 
 
22.4   Κατά τα λοιπά θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016. 
 
 
Άρθρο 23 - Πιστοποιήσεις - Εντολές πληρωµών – Επιµετρήσεις (άρθρα 151 και 152 του 
Ν. 4412/2016) 
 
23.1.  Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωµών και οι επιµετρήσεις των εκτελουµένων έργων θα 
γίνονται σύµφωνα µε της διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016, τους όρους της 
εργολαβικής σύµβασης και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Τα στοιχεία που 
καθορίζονται στο άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 συντάσσονται µε ευθύνη του αναδόχου, 
υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται στην Υπηρεσία, στα απαιτούµενα αντίτυπα, ανά 
µηνιαία χρονικά διαστήµατα. 
23.2   Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα 
κατά νόµο απαιτούµενα δικαιολογητικά και κρατήσεις. 
23.3  Εφ’ όσον δεν έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία αποτελέσµατα δοκιµών υλικών (3 Α, 
αµµοχάλικο, σκυρόδεµα, ασφαλτικό) γίνεται κράτηση στην αξία των παραπάνω εργασιών σε 
ποσοστό 30% , η οποία αποδίδεται µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων των δοκιµίων.  
Ο αριθµός και το είδος του δοκιµίων σε θέσεις που υποδεικνύονται από την επίβλεψη είναι: 
 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 

� Έξι (6) δοκίµια / ανά ηµέρα / έως 150 µ3 από διαφορετικά αυτοκίνητα 
� Για ποσότητα κάτω από 20 µ3  έως 3 δοκίµια από µία µπετονιέρα  

 
ΥΛΙΚΟ 3 Α 

� Συµπύκνωση: Ένα (1) δοκίµιο ανά 1000 µ.µ. δρόµου / ανά στρώση 
� Κοκκοµετρία και όρια Atterberg: Ένα (1) δοκίµιο ανά 1500 µ.µ. δρόµου / ανά στρώση 
� Proctor: Ένα (1) δοκίµιο ανά 3000 µ.µ. δρόµου / ανά στρώση. 

 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 

� Σε κάθε περίπτωση ως προς τις αντιστηρίξεις η πληρωµή τους θα γίνεται µόνο εφόσον 
έχει προηγηθεί έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, καταγραφή στο ηµερολόγιο του έργου 
και φωτογραφίες πριν και µετά την τοποθέτηση. 

 
 
Άρθρο 24 - Αρτιότητα των κατασκευών - Μελέτη του έργου - Τροποποιήσεις Μελέτης                
 
24.1.     Ο καθορισµός από τα στοιχεία της µελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και 
των ειδικών προδιαγραφών των επιµέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος 
εκτέλεσης κατασκευών, επιµέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την 
υποχρέωση να πάρει κάθε µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών 
κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία  του έργου. 
 
24.2.  Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν  ορίζεται κάτι 
από τα σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή 
διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε  απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου  πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως 



              

                                                                                    Σελίδα 19 

προς την κατασκευή, την αντοχή και καλή εµφάνισή του, όσο και ως προς την άµεση σύνδεσή 
του µε τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) τµήµατα  του έργου. 
 
24.3. Κάθε τµήµα του έργου που τυχόν δεν θα συµπληρώνεται άµεσα θα πρέπει να            
κατασκευάζεται µε τη δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνοµα. 
 
24.4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται στη συµπλήρωση ή επανόρθωση στον χρόνο που θα ορίσει η 
Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασµό 
του, "άνευ ετέρου" και µε την τιµή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής. 
 
24.5. Ο Ανάδοχος, πριν από την εφαρµογή της µελέτης, είναι υποχρεωµένος να προβεί σε 
συσχετισµό και αριθµητικό έλεγχο των αναγραφοµένων στοιχείων και σε περίπτωση 
ασυµφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και έγγραφα από τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση, χωρίς να 
έχει το δικαίωµα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, πλην 
αυτών που έχει υποχρέωση να συντάξει αυτός, γιατί σύµφωνα µε τη Σύµβαση, αναλαµβάνει 
ρητά να εφαρµόσει πιστά τα σχέδια της µελέτης του έργου  και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της 
µελέτης αυτής και αυτά που υπέβαλε ο ίδιος και εγκρίθηκαν από την υπηρεσία που, µετά την 
έγκρισή τους, αποτελούν συµβατικό τµήµα της µελέτης. 
 
24.6.  Η διαδικασία διορθώσεων, τροποποιήσεων και σύνταξη µελετών κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης να γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 144 του Ν.4412/2016. 
 
 
Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν 
στο διαγωνισµό, αλλά και συµµόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νοµοθεσίας 
και νοµολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και 
υπόθεση C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας), το φυσικό και 
οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να µεταβάλλεται 
ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. 
 
Άρθρο 25 - Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιµων ή ηµικατεργασµένων 
                    Προϊόντων- Ελαττώµατα - Παράλειψη συντήρησης 
 
25.1. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς 
βλάβες ή ελαττώµατα και σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές. Επίσης όλα τα υλικά για την 
εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντες 
κανονισµούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ∆ηµοσίων Έργων, Εµπορίου και Βιοµηχανίας, 
καθώς επίσης και µε τα συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας, άριστης ποιότητας και της 
απόλυτης έγκρισης του αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις 
διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση κλπ. 
 
25.2. Σε ότι αφορά την καταλληλότητα ή µη των υλικών, τα ελαττώµατα και την παράλειψη 
συντήρησης του έργου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 138, 159 και 178 του Ν. 
4412/2016, όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε το εδάφιο δ της παρ. 2 του άρθρου 160 του Ν. 
4412/2016, όπως ισχύει. 
 
Άρθρο 26 - Φύλαξη υλικών          
    

26.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και φυλάσσει, µε µέριµνα και δαπάνη του, σε 
ιδιαίτερους φυλασσόµενους χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο. Οµοίως, σε 
ιδιαίτερους χώρους θα φυλάσσονται τα κατά τα ανωτέρω δείγµατα υλικών, συσκευών, 
µηχανηµάτων, κτλ. 
 
26.2. Οι χώροι αποθήκευσης υλικών που έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο και δειγµάτων θα 
υπάρχουν στο εργοτάξιο ή σε κατάλληλο εργοταξιακό χώρο του Αναδόχου, όπως θα 
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συµφωνηθεί µεταξύ του Αναδόχου και της Υπηρεσίας, για την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα 
και την αξιοπιστία της ποιότητας του έργου. 
 
Άρθρο 27 - Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 
 
27.1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, από            
ειδικευµένο προσωπικό, κατά τρόπο άµεµπτο από τεχνική άποψη και σύµφωνα µε τις σχετικές 
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους της σύµβασης  και τις εντολές του αρµοδίου 
οργάνου της επίβλεψης του έργου. 
 
27.2. Για ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και µέχρι την οριστική 
παραλαβή, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων  138,159 και 178 του Ν. 4412/2016, όπως 
ισχύουν σήµερα. 
 
27.3. Για την ευθύνη του Αναδόχου για ελαττώµατα που διαπιστώνονται µετά την οριστική 
παραλαβή, έχουν εφαρµογή οι πάγιες σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. 
Άρθρο 28 - Αποφυγή όχλησης             
 
28.1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε µέριµνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις 
προφυλάξεις και αναγκαία µέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα τις 
γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειµένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σηµαντικές οχλήσεις σ' 
αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης τον κύριο του έργου έναντι οποιασδήποτε οικονοµικής απαίτησης 
των ιδιοκτητών των παρακειµένων ιδιοκτησιών ή των ενοίκων τους εξ αιτίας του λόγου τούτου. 
 
28.2. Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται 
εργασίες, όπως π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατοµεία, οι δανειοθάλαµοι, 
οι χώροι απόθεσης, οι δρόµοι που χρησιµοποιούνται από τρίτους κτλ. 
 
 
Άρθρο 29 - Μέτρα Ασφαλείας για την πρόληψη και αντιµετώπιση πυρκαγιών  
 
Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων 
και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και σε κάθε µηχάνηµα του εξοπλισµού του, 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει: 

i. Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης. 
ii. Για τον περιοδικό καθαρισµό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και την 

κατάλληλη διάθεσή τους. 
iii. Να µην πραγµατοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή εργασίες ανοικτής φλόγας κοντά σε 

χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών, του εργοταξίου και των 
γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους. 

 
Άρθρο 30 - Προσβασιµότητα οδών προσπέλασης - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά 
                        την κατασκευή         
     
30.1. Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε 
γέφυρες, λοιπά τεχνικά έργα και δρόµους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από τη 
χρήση τους ως οδών µεταφοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη 
περιορισµούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς µεταφοράς και τα µεταφορικά 
µέσα, µε σκοπό να αποφύγει κάθε ζηµιά ή ασυνήθη φθορά των υπόψη υποδοµών, ακόµα και 
χωµατόδροµων. 
 
30.2. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο 
µέτρο προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τµηµάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή 
χωµατόδροµων, ανεξάρτητα αν αυτό το µέτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιµέρους 
συµβατικά τεύχη. 
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30.3. Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αµελήσει, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα 
να εκτελέσει τις απαιτούµενες αποκαταστάσεις σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και, 
επιπλέον, θα προβαίνει στην επιβολή ποινικής ρήτρας ανά ηµέρα καθυστέρησης 
αποκατάστασης των φθορών. 
 
30.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει µόνιµη, συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση 
προς και από τις θέσεις κατασκευής του έργου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών 
περιόδων (εκχιονισµός, αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεων κτλ). Οποιεσδήποτε 
δαπάνες σε µηχανήµατα, εξοπλισµό και εργατικό δυναµικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό 
θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του. 
 
30.5. Οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάµψεων της 
κυκλοφορίας καθώς και οι εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού αυτών για την κατασκευή του 
έργου, σε κάθε φάση εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται µε βάση µελέτη, σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα και τις ισχύουσες προδιαγραφές κατά τη στιγµή της εκπόνησης της µελέτης. Η 
σχετική µελέτη θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και θα εγκρίνεται από 
την Υπηρεσία. Οι κάθε είδους απαιτούµενες, σύµφωνα µε την έγκριση της µελέτης, εργασίες 
εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα πληρώνονται στον Ανάδοχο µε τις τιµές της προσφοράς ή µε 
τιµές µονάδας νέων εργασιών κατά τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη  
 
 
30.6. Μετά την εφαρµογή της κατά τα ανωτέρω µελέτης στο πεδίο, οι εκτροπές ή 
παρακάµψεις της κυκλοφορίας, η σήµανση και ο εξοπλισµός θα επιθεωρούνται από δύο 
τεχνικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας που δεν είναι εξοικειωµένοι µε το έργο, κατά τη νύχτα και 
µε συνθήκες µέσης αναµενόµενης χρήσης (εποχούµενοι µε ταχύτητα λειτουργίας, όχι µόνο 
πεζή), ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ρυθµίσεις λειτουργούν ικανοποιητικά προς χάρη τρίτων και 
µε ρεαλιστικές συνθήκες. Οι τυχόν υποδείξεις των ανωτέρω υπαλλήλων θα καταχωρούνται σε 
πρωτόκολλο και θα τίθενται υπόψη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ώστε να υιοθετηθούν είτε 
µερικά είτε συνολικά και σε κάθε περίπτωση µετά από έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής. 
 
30.7. Μετά την περάτωση του έργου, τα µη ενσωµατωθέντα στοιχεία θα παραδοθούν στην 
Υπηρεσία και θα φορτοεκφορτωθούν και µεταφερθούν µε έξοδα του Αναδόχου σε αποθήκες, 
που θα υποδείξει αυτή. 
 
30.8. Για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθµισµένων υλικών, όπως, 
π.χ. σιδηρά βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι µεταλλικοί οριοδείκτες, 
σκαλωσιές, κτλ, επιτρεπόµενων τούτων µόνο για εντελώς προσωρινής και ελαχίστης χρονικής 
διάρκειας επείγουσες τοπικές ρυθµίσεις. 
 
30.9. Η εκπόνηση της µελέτης σήµανσης προσωρινών ρυθµίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Σήµανσης 
Εκτελουµένων Έργων σε Οδούς) της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
30.10.  Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόµενος από τις ΟΜΟΕ – 
ΣΕΕΟ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτός περιλαµβάνει πληροφοριακές και ρυθµιστικές 
πινακίδες, αναλάµποντα σήµατα, µάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και 
στηθαία ασφαλείας, κώνους σήµανσης κτλ. που λεπτοµερώς θα καθορίζονται σε κάθε µελέτη 
αυτού του άρθρου. 
 
30.11. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική 
στιγµή, να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορύγµατα, αναβαθµούς, γειτονικές λωρίδες 
κυκλοφορίας διαφορετικών υψοµέτρων, καθώς και εργοτάξια και λοιπά έργα που 
παρεµποδίζουν την κυκλοφορία. Ακόµη, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προσωρινών ή µονίµων ρυθµίσεων της 
κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και οφείλει να λάβει τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση 
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των εργασιών, ώστε να µην παρεµποδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων, πεζών, µέσων µαζικής 
µεταφοράς σταθερής τροχιάς (από τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων, την εκτέλεση των 
έργων, την αποθήκευση υλικών, τη δηµιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη 
µεταφορά υλικών κτλ.), συµµορφούµενος πάντοτε µε τις ισχύουσες διατάξεις και µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 
30.12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήµατα, σηµατοδότες και τα λοιπά 
προστατευτικά µέτρα / έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αµέσως τυχόν φθορές ή 
απώλειές τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από τους 
χρήστες της φωτοσήµανσης για την προστασία θέσεων εκτελουµένων έργων, µε τη φωτεινή 
σηµατοδότηση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας. 
 
30.13. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άµεση επικάλυψη µε ασφαλτόµιγµα των τοµών 
του οδοστρώµατος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωµένες 
οδούς µε συνεχιζόµενη κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχηµάτων και τον περιορισµό, στα 
ελάχιστα δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω 
της εκτέλεσης των έργων. Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άµεση κάλυψη τοµών σε µη 
ασφαλτοστρωµένες οδούς που εξυπηρετούν την κυκλοφορία. 
 
30.14. Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόµια 
και λοιπές προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής, θα πρέπει να εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει 
προστατευτική σκεπή, η οποία να αποκλείσει την περίπτωση πτώσης εργαλείων, υλικών της 
κατασκευής κτλ. επί της κυκλοφορούµενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως άνω 
προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται 
ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να την 
περιλάβει, κατά ανηγµένο τρόπο, στην προσφορά του. 
 
30.15. Για την περίπτωση εφαρµογής κατάλληλης τεχνολογίας - µεθοδολογίας κατασκευής από 
τον Ανάδοχο, µε την οποία θα εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύµφωνα µε σχετική µελέτη του 
Αναδόχου και µετά από έγκριση από την Υπηρεσία, θα µπορεί να παραλειφθεί η ανωτέρω 
κατασκευή προστατευτικής σκεπής. 
 
30.16. Συµπληρωµατικά, ορίζεται ότι ουδεµία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή 
τµήµατος διατοµής οδού, ή ερείσµατος, ή πεζοδροµίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν 
εγκριθεί αρµόδια και ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής 
διάβασης τροχοφόρων ή πεζών. 
 
30.17. Η µη τήρηση των προαναφερθέντων µέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων 
στις διατάξεις του Ν 3669/2008, όπως ισχύουν και του άρθρου 7 της υπ’ αριθµ. 
∆17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 553 Β τεύχος), και 
επισύρουν τις από τις διατάξεις αυτές προβλεπόµενες διοικητικές ποινές και διοικητικές και 
παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις. Επίσης η µη τήρηση των µέτρων αυτών αποτελεί 
παράβαση των προβλεπόµενων στις Προδιαγραφές Σήµανσης εκτελουµένων έργων εντός ή και 
εκτός κατοικηµένων περιοχών που εγκρίθηκαν µε τις αποφάσεις του Υ∆Ε α) ΒΜ 
5/30058/6.12.82 (ΦΕΚ 121Β/23.3.83) και β) ΒΜ 5/30428/17.6.80 (ΦΕΚ 589Β/30.6.80) και 
επισύρουν τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ποινικές και 
διοικητικές κυρώσεις. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν και δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 (∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ))   
 
 
30.18. Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των 
όρων αυτού του άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του 
Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασµό του. Η Υπηρεσία µπορεί να 
ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις 
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απαιτήσεις αυτού του άρθρου. Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την 
περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών από την Υπηρεσία, η µη ικανοποίηση των όρων 
του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την 
εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων, µία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίµου(ων). 
 
30.19. Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / 
περιοχές, στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / 
περιοχές µπορεί να είναι λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις 
προκατασκευής τµηµάτων του έργου κτλ. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το οδικό δίκτυο του 
∆ηµοσίου, στο οποίο ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιεί, σύµφωνα µε δική του ευθύνη και εφόσον 
επιτραπεί από τις αρµόδιες Αρχές, αποθέσεις περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων ή/και 
άλλων υλικών. 
 
Άρθρο 31 - Ευρήµατα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος     
 

31.1. Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 12 του Άρθρου 138 του Ν. 4412/2016. 
 
31.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε την έναρξη των κύριων εκσκαφών του έργου να 
ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την αρµόδια Αρχαιολογική ή άλλη Υπηρεσία για την παροχή ενός 
αρχαιολόγου ο οποίος και θα παραµείνει στο εργοτάξιο καθ’όλη την διάρκεια των εν λόγω 
εκσκαφών. Με τη διαπίστώση της ύπαρξης αρχαιοτήτων, οποιασδήποτε ηλικίας, έργων τέχνης 
ή άλλων ευρηµάτων, οφείλει να διακόψει αµέσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρηµάτων, 
λαµβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη 
των υπόψη ευρηµάτων. 
 
31.3. Μετά τον πρώτο χαρακτηρισµό των ευρηµάτων από την Αρχαιολογική ή άλλη Υπηρεσία, 
θα δοθούν οδηγίες στον Ανάδοχο είτε για τη συνέχιση των εργασιών είτε για την προσωρινή 
διακοπή των εργασιών, για το διάστηµα κατά το οποίο η αρµόδια Υπηρεσία θα διενεργεί 
έρευνες µε τα δικά της µέσα και για τη µεταφορά του εξοπλισµού και του προσωπικού του σε 
άλλο µέτωπο εργασίας, µε ανάλογη τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος. 
 
31.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, άµεσα µόλις απαιτηθεί κατά την κρίση της Υπηρεσίας, να 
µετακινεί χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση τον εξοπλισµό και το προσωπικό του από το ένα µέτωπο 
εργασίας σε άλλο και να µειώνει µε τον τρόπο αυτόν τις καθυστερήσεις από τις αρχαιολογικές 
έρευνες. 
 
31.5. Παράταση τµηµατικών ή/και της συνολικής προθεσµίας θα αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο 
λόγω καθυστερήσεων από αρχαιολογικές έρευνες. 
 
31.6. Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την Αρχαιολογική 
Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούµενες διευκολύνσεις και να 
συντονίζει µε αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του. 
 
31.7. Όλα τα αρχαιολογικά ή άλλα ευρήµατα, οποιασδήποτε φύσης και αξίας, που 
ανακαλύπτονται κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και σε κάθε τέτοια 
περίπτωση ισχύει η Ελληνική νοµοθεσία. 
 
 
Άρθρο 32 - Ηµερολόγιο έργου - Λοιπές υποχρεώσεις 
 
32.1.  Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 
146 του Ν. 4412/2016. Η τήρηση ηµερολογίου είναι βασικός συµβατικός όρος. Η ειδική ποινική 
ρήτρα για την παράλειψη από πλευράς του αναδόχου της καθηµερινής τήρησης του 
ηµερολογίου ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ για κάθε ηµέρα παράλειψης    
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32.2.  Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών  να  συντάσσει και να 
υποβάλει για έλεγχο λεπτοµερή διαγράµµατα των  εγκαταστάσεων, σε κάτοψη και σχηµατική 
τοµή, όπως εκτελούνται, επί των οποίων θα σηµειώνονται οι διαστάσεις ή το βάθος των 
εκάστοτε εκτελουµένων τµηµάτων, είτε είναι εµφανή, είτε αφανή. 
 
 
 
 
Άρθρο 33 - Ευθύνη του Αναδόχου για την εφαρµογή της µελέτης και για την                            
                   ποιότητα του έργου 
           
33.1.   Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, τόσο για 
την εφαρµογή της µελέτης, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, µόνος 
υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία  δεν 
απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 
 
33.2.   Επίσης ο Ανάδοχος είναι εξολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή  των υλικών που 
θα χρησιµοποιήσει, τη χρησιµοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσας, των  σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών 
συµβατικών τευχών και σχεδίων. 
 
 
Άρθρο 34 - Επείγουσες πρόσθετες Εργασίες 
   
Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεστούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 155 του Ν. 4412/2016, όπως  ισχύει σήµερα. 
 
 
Άρθρο 35 - Προσωρινή και Οριστική παραλαβή - Βεβαίωση περάτωσης εργασιών - 
                   ∆ιοικητική παραλαβή 
            
35.1.  Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου και τον χρόνο υποχρεωτικής 
συντήρησης του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 170, 171 και 172 του Ν. 
4412/2016, όπως ισχύουν σήµερα.  
 
35.2.   Για τη βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 
4412/2016.. 
 
35.3.     Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 
4412/2016. 
 
 
Άρθρο 36 - ∆οκιµές εγκαταστάσεων 

 

36.1.   Ο ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µετά την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων, να 
κάνει, µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες, τις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα 
επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους, οπότε 
και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών, που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό 
και τον ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

 

36.2. Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 
 
36.3. Ο ανάδοχος οφείλει, µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την 
παραλαβή τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλει στην επίβλεψη, σε δύο 
(2) αντίγραφα, πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των 
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εγκαταστάσεων που εκτελέστηκαν από αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται 
στον φάκελο της επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του  κυρίου του έργου. 
 
36.4.  Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει στο 
προσωπικό του κυρίου του έργου τη χρήση και τον χειρισµό των εγκαταστάσεων.  
 
36.5.  Κατά τον χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οφείλει να επιθεωρεί κατά 
κανονικά χρονικά διαστήµατα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς 
πρόσθετη αµοιβή γι’ αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και τον χρόνο 
εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 4412/2016.  
 
36.6.  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµία για την οποία ευθύνεται 
ο ίδιος, µέσα στην προθεσµία που θα του οριστεί για τον σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει 
το δικαίωµα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απευθείας, σε βάρος και για λογαριασµό του 
αναδόχου. 
 
36.7.  Για τη συναρµολόγηση των µηχανηµάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να περιοριστεί 
στον εντός του έργου χώρο, που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα 
µέτρα για να µην παρεµποδίζεται η εντός του έργου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού 
προσωπικού άλλων  εργολαβιών. 
 
 
Άρθρο 37 - Κατασκευαστικά σχέδια - Λήψη φωτογραφιών 
 
37.1.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την 
προσωρινή παραλαβή, να συντάξει µε δαπάνες του και να παραδώσει  σε δύο (2) αντίγραφα 
στην Υπηρεσία:  
 
37.1.1. Τοπογραφικό διάγραµµα, σε κλίµακα 1:200, της τελικής διάταξης του έργου, µε 
υψοµετρικές και οριζοντιογραφικές ενδείξεις καθώς και τις οδεύσεις των νέων αγωγών. Επίσης, 
θα περιλαµβάνεται και η αποτύπωση της υφιστάµενης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων 
(ΜΕΣ) του ΣΜΑ. 
 
37.1.2. Ακριβή διαγράµµατα, σε κλίµακα 1:50, θεµελιώσεων - ξυλοτύπων  φρεατίων (κατόψεων 
και  τοµών) µε τον οπλισµό, στα οποία θα αναγράφονται τα πραγµατικά στοιχεία των επιµέρους 
τµηµάτων, όπως βάθη, διαστάσεις, θέσεις, διατοµές κ.λ.π., πλήρως ανταποκρινόµενα µε τα 
πραγµατικώς εκτελεσθέντα  έργα. 
 
37.1.3. Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας λυµάτων-στραγγισµάτων 
(υδραυλικών και Η/Μ), σε κλίµακα 1:50, όπως ακριβώς αυτές εκτελέστηκαν, που θα 
περιλαµβάνουν λεπτοµερή διαγράµµατα διάταξης και εκτέλεσης των εγκαταστάσεων και σχέδια 
κάτοψης, όπου θα σηµειώνεται η θέση, το µέγεθος και η συνδεσµολογία των συσκευών, των 
µηχανηµάτων, κ.λ.π. 
 
37.2.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πάρει και να εκτυπώσει, µε δαπάνες του, έγχρωµες 
και ασπρόµαυρες φωτογραφίες πριν από την έναρξη των εργασιών, κατά τις πιο ενδιαφέρουσες 
φάσεις εκτέλεσης του έργου και µετά το πέρας των εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα 

φαίνονται όλες οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. Οι  φωτογραφίες αυτές  πρέπει να είναι ευκρινείς και καλλιτεχνικές  και θα 
εκτυπώνονται σε τρία (3) αντίτυπα η κάθε µία, σε µεγέθυνση 18 Χ 27, σε χαρτί λευκό σεµιτάτ. Οι 
φωτογραφίες θα παραδίνονται και σε  ψηφιακή µορφή. 
 
 
Άρθρο 38 - Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους 
                   Φθορές από εγκαταστάσεις και από τον Ανάδοχο 
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38.1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση  εργασιών, που δεν 
συµπεριλαµβάνονται στη Σύµβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο 
κύριος του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεσή τους  µε τα µέσα που χρησιµοποιεί (ικριώµατα  
κ.λ.π.) και να ρυθµίζει την εκτέλεση των εκτελουµένων από αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να 
µην παρεµποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από  άλλους εργολήπτες. 
 
38.2.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανοίγει, να µορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική 
κατάσταση τις απαιτούµενες, µε βάση τις ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες και τις οδηγίες της 
επίβλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές και αύλακες, για τον εντοιχισµό σωλήνων ή οποιωνδήποτε 
άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση, γιατί οι σχετικές 
δαπάνες περιλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά του. 
 
38.3.  Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η µόρφωση από τον Ανάδοχο οπών, φωλεών και 
αυλάκων σε κατασκευές από σκυρόδεµα χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα 
µηχανικού. 
 
38.4.  Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµία που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του Αναδόχου, σε 
οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον Ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει 
και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζηµία ή τη φθορά στην προηγούµενή τους 
κατάσταση. 
 
 
Άρθρο 39 – Σκυροδέµατα 
 
39.1.  Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεµα οποιασδήποτε κατηγορίας, ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την τήρηση των  διατάξεων του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ 2016) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 2/4/2017 (ΦΕΚ 4007Β/14-12-2016) 
και ισχύει σε θέµατα που αφορούν : α) την ποιότητα του σκυροδέµατος,  β) την ανθεκτικότητά 
του σε ατµοσφαιρικές ή χηµικές µεταβολές, γ) τη διάστρωση, δ) τη συµπύκνωση, ε) τη 
συντήρηση,  στ) την αφαίρεση των ξυλοτύπων. 
 
39.2.  Η ανάµιξη των υλικών του σκυροδέµατος θα γίνεται αποκλειστικά µε µηχανικό 
αναµικτήρα,  απόδοσης πολλαπλασίου ακέραιου σάκου τσιµέντου. 
 
39.3.    Οι κάθε είδους δαπάνες ελέγχων και προελέγχων  βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου. 
  
39.4.  Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος  όλων των οπλισµένων τµηµάτων κατασκευής θα 
γίνεται µε χρήση δονητών, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του Αναδόχου λόγω χρήσης δονητών, η 
οποία θεωρείται ότι περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές µονάδας εργασιών και στα κατ' 
αποκοπή τιµήµατα του έργου. Επίσης περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου που δεν 
αποζηµιώνονται ιδιαίτερα και η συντήρηση του σκυροδέµατος. 
 
39.5. Για τον έλεγχο αντοχής του σκυροδέµατος θα εκτελούνται δοκιµές µε λήψη δοκιµίων κατά 
τη διάστρωση του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Τ.Σ. 2016 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 
2/4/2017 (ΦΕΚ 4007Β/14-12-2016). Η  λήψη και οι δοκιµές των δοκιµίων θα πραγµατοποιείται 
µε δαπάνες του Αναδόχου, µε την παρουσία και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ενδεικτικά τα 
δοκίµια για το έτοιµο σκυρόδεµα είναι: α) έξι δοκίµια ηµερησίως  για κάθε 150 Μ3 σκυροδέµατος  
β) δώδεκα δοκίµια ηµερησίως για ποσότητα άνω των 150 Μ3  γ) τρία δοκίµια από κάθε βαρέλα 
για ποσότητα κάτω από 20 Μ3. Λήψη  πυρήνων (καρώτων) κατασκευών από σκυρόδεµα και 
δοκιµή της αντοχής τους θα γίνεται µε δαπάνες του Αναδόχου, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας. 
 
 
39.6. Για τον έλεγχο του εργάσιµου (συνεκτικότητα, πλαστικότητα) του σκυροδέµατος θα 
εκτελείται, παράλληλα µε κάθε λήψη δοκιµίων αντοχής, µέτρηση  και έλεγχος της κάθισης, 
σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Σ 2016. 
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Η σχετική δειγµατοληψία θα πραγµατοποιείται µε δαπάνες του Αναδόχου  και µε την παρουσία 
και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Πέρα από αυτόν τον έλεγχο, η επίβλεψη έχει το δικαίωµα να ελέγξει την κάθιση για 
οποιαδήποτε ανάµειγµα ή φορτίο σκυροδέµατος. Γι’ αυτό ο  Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 
έχει στη διάθεση της επίβλεψης µία  έτοιµη σχετική συσκευή (κώνος του ABRAMS), χωρίς 
αξίωση πρόσθετης  αποζηµίωσης. 
 
39.7. Σε περίπτωση διαπίστωσης µειωµένης αντοχής µιας παρτίδας σκυροδέµατος, σε βαθµό 
επουσιώδη, τότε το ποσοστό µείωσης της αντίστοιχης αµοιβής του αναδόχου (άρθρο 159, 
παρ.3 του Ν. 4412/2016) ορίζεται ίσο προς το διπλάσιο του ποσοστού µείωσης της συµβατικής 
αντοχής. Σε αυτή την περίπτωση  νέα συµβατική αντοχή θα είναι ο µέσος όρος των συµβατικών 
αντοχών που προέρχονται από τον τελευταίο έλεγχο ποιότητας  σκυροδέµατος της παρτίδας. 
 
 
Άρθρο 40 - Προδιαγραφές – Εγκύκλιοι – ∆οκιµές – Οδηγίες   
 
 Κατά την εκτέλεση του έργου ακολουθούνται  κατά σειρά ισχύος οι εγκεκριµένες µε τις υπ΄ 
αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17.07.2012 (ΦΕΚ 2221Β΄/30.07.2012) και ∆22/4193/13.12.2019 (ΦΕΚ 
4607/Β/13-12-2019) ΕΤΕΠ, η ΤΣΥ του έργου, οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων και οι τεχνικές 
προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στα τιµολόγια. 
 
Εάν δεν έχουν ήδη αναφερθεί, επιπλέον αναφέρονται  ενδεικτικά όπως παρακάτω: 
 
 
40.1. Για Σκυρόδεµα –Ξυλότυπους – Ικριώµατα – Οπλισµούς 
 

1. Σκυροδέµατα οι παρακάτω ΕΤΕΠ: 
 

01-01-01-00 ΕΤΕΠ  
01-01-02-00 ΕΤΕΠ 
01-01-03-00 ΕΤΕΠ  
01-01-04-00 ΕΤΕΠ  
01-01-05-00 ΕΤΕΠ 
01-01-07-00 ΕΤΕΠ 

 
 
2. Ξυλότυπος - Ικριώµατα οι παρακάτω ΕΤΕΠ: 

 
01-03-00-00 ΕΤΕΠ  
01-04-00-00 ΕΤΕΠ 
01-05-00-00 ΕΤΕΠ  

 
3. Οπλισµοί η παρακάτω ΕΤΕΠ: 

 
01-02-01-00 ΕΤΕΠ  

 
 
40.2. Για σωλήνες  
 

1. ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC η παρακάτω ΕΤΕΠ: 
 

08-06-02-01 ΕΤΕΠ 
 

2. ∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC η παρακάτω ΕΤΕΠ: 
 

08-06-02-02 ΕΤΕΠ  
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3. ∆ίκτυα από σωλήνες υαλοπλισµένου πολυµερούς κατασκευασµένους µε περιέλιξη του 
υαλονήµατος (FW-GRP) η παρακάτω ΕΤΕΠ: 

 
08-06-06-01 ΕΤΕΠ 
 

4. ∆ίκτυα οµβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες ινοτσιµέντου η παρακάτω ΕΤΕΠ: 
 

08-06-06-02 ΕΤΕΠ 
 

5. ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές η παρακάτω ΕΤΕΠ: 
 

08-06-07-02 ΕΤΕΠ  
 

6. ∆ικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας η παρακάτω ΕΤΕΠ: 
 

08-06-07-03 ΕΤΕΠ 
 

7. Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών η παρακάτω ΕΤΕΠ: 
 

08-06-07-05 ΕΤΕΠ 
 

8. Αντιπληγµατικές βαλβίδες η παρακάτω ΕΤΕΠ: 
 

08-06-07-06 ΕΤΕΠ  
 

9. Βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας η παρακάτω ΕΤΕΠ: 
 

08-06-07-07 ΕΤΕΠ  
 

10. Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης η παρακάτω ΕΤΕΠ: 
 

08-08-01-00 ΕΤΕΠ 
 

11. Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων η παρακάτω ΕΤΕΠ: 
 

08-08-05-00 ΕΤΕΠ 
 
40.3. Για πλάκες πεζοδροµίου, η παρακάτω ΕΤΕΠ 
 

05-02-02-00 ΕΤΕΠ  
 

Και η ΚΥΑ µε αριθµό 12394/406 "Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδροµίου και κράσπεδα από 
σκυρόδεµα" ΦΕΚ 1794/Β΄/28-8-2009 

 
40.4. Για χωµατουργικά και τεχνικά έργα 
 
 

1. Χωµατουργικά έργα οι παρακάτω ΕΤΕΠ: 
 

02-01-01-00 ΕΤΕΠ 
02-01-02-00 ΕΤΕΠ 
02-02-01-00 ΕΤΕΠ  
02-05-00-00 ΕΤΕΠ 
02-07-01-00 ΕΤΕΠ  
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02-03-00-00 ΕΤΕΠ (µόνο για κτιριακά έργα) 
 
 
 

2. Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων η παρακάτω ΕΤΕΠ: 
 

02-04-00-00 ΕΤΕΠ 
 
 
40.5. Για οδοστρωσία 
 

1. Κατασκευή υποβάσεων και βάσεων οδοστρωµάτων µε αδρανή υλικά σταθεροποιηµένου 
τύπου  η παρακάτω ΕΤΕΠ: 

 
05-03-03-00 ΕΤΕΠ  
 

2. Ανακατασκευή βάσεων οδοστρώµατος µε τη µέθοδο της ψυχρής επί τόπου 
ανακύκλωσης η παρακάτω ΕΤΕΠ: 

 
05-03-16-00 ΕΤΕΠ  
 

40.6. Για ασφαλτικά έργα 
 

1. Ασφαλτική στρώση βάσης  -ισοπεδωτική – στρώση κυκλοφορίας  η παρακάτω ΕΤΕΠ: 
 

05-03-11-04 ΕΤΕΠ  
 

2. Ασφαλτικές επαλείψεις η παρακάτω ΕΤΕΠ: 
 

05-03-11-01 ΕΤΕΠ  
 
Άρθρο 41 - Χρήση έργου ή τµήµατός του πριν από την αποπεράτωση 
 
41.1. Ο εργοδότης δικαιούται, παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών, να χρησιµοποιεί το 
όλο έργο ή τµήµα του, εάν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή (∆ιοικητική παραλαβή 
για χρήση). 
 
41.2. Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό 
εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατά του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το 
έργο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει 
τον Ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύµβαση. 
 
41.3. Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/2016. 
 
 
Άρθρο 42 - Σύνδεση µε δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

 

42.1.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει µε κάθε δυνατό τρόπο να γίνει η παροχή και 
σύνδεση του έργου µε τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ  κ.λ.π.). 
 
42.2. Οι δαπάνες των παραπάνω παροχών και συνδέσεων βαρύνουν τον εργοδότη, που τις 
καταβάλει απευθείας στους Ο.Κ.Ω.  
Άρθρο 43- Εξυπηρέτηση Οργανισµών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας  (Ο.Κ.Ω.) 
 
43.1.   Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν 
δίκτυα Ο.Κ.Ω. που θα πρέπει να µετατεθούν από  τους κυρίους τους. 
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43.2.  Με τις εργασίες αυτές ο Ανάδοχος δεν θα έχει καµία ανάµειξη, υποχρεούται όµως να 
παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεσή τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση  
για λόγους καθυστέρησης  ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου του. 
 
 
Άρθρο 44 - Καθαρισµός κατασκευών - εργοταξίων - εγκαταστάσεων 
 
44.1.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται , πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τµήµατος του έργου 
ή του όλου έργου µετά την περαίωσή του, να αφαιρέσει και να  αποµακρύνει από όλους τους 
χώρους του εργοταξίου και των γύρω δρόµων κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίµµατα, 
µηχανήµατα, εργαλεία, ικριώµατα, προσωρινές προστατευτικές κατασκευές και περιφράγµατα, 
πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει µε ειδικευµένο προσωπικό όλους τους 
χώρους του έργου και του εργοταξίου, για την παράδοσή τους απολύτως καθαρών και γενικά να 
µεριµνήσει για ότι απαιτείται, ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ' όλα έτοιµο για χρήση και 
λειτουργία. 
 
 
44.2.  Αν, µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παραπάνω  
εργασίες µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της 
εντολής, οι εργασίες αυτές  εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασµό του, της σχετικής δαπάνης  
παρακρατούµενης από την αµέσως επόµενη πληρωµή του. 
 
 
Άρθρο 45 - Γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 

45.1. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 
 

 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας,  
των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο 
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε  να εξαλείφονται ή να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση 
κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ.7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7),  Ν. 3850/10 (αρ. 
42). 
 

 

45.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 

 

α. Να  εκπονεί  κάθε  σχετική  µελέτη  (µελέτη  προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να 
λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα  Ν.4412/2016 (αρθ. 138 παρ.7). 
 

 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας 
και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-
3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, 
καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών 
κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 
 

 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των  
εργαζοµένων,  να  τους  ενηµερώνει  /  εκπαιδεύει  για  την αναγκαιότητα  της τήρησης των  
µέτρων  αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή  τους  
σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111),  Π∆ 305/96 (αρ.10,11),  Ν.3850/10 
(αρ. 42- 49). 
 
Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η 
γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να 
κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας  
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(εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη 
εξειδικευµένη εταιρεία). 
 
45.3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 
ακόλουθα : 
 
 

45.3.1   Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) -  Φάκελος 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 
 

 

α.  Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την  
εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια 
εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται 
ταυτόχρονα  περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα 
υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση 
καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 
 

 

β. Να  ακολουθήσει  τις  υποδείξεις  /  προβλέψεις  των  ΣΑΥ-ΦΑΥ  τα  οποία αποτελούν  τµήµα  
της  τεχνικής  µελέτης  του  έργου  (οριστικής  ή  εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 
παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο  
Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 
 

 
 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και  να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα 
µε την µεθοδολογία  που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του   
δυσκολία,  τις  ιδιαιτερότητές  του,  κλπ  (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων 
εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 
 

 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα 
προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 
παρ.9) και ΥΑ  ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο 
Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 
 

 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 
παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση 
των ελεγκτικών αρχών. 
 

 

στ.  Συµπληρωµατικές  αναφορές  στο  Σχέδιο  Ασφάλειας  Υγείας  (ΣΑΥ)  και  στο Φάκελο 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 
 

 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους   
και  για  τα  άλλα  εµπλεκόµενα  µέρη  που  παρευρίσκονται  στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια  
κατασκευής του έργου. 
 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους 
µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
 

 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : 
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες 
ενσωµατώθηκαν στο Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ. 7). 
 

 

2.  Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : 
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α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του 
ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 
(αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται  εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση  στην  αρµόδια  επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος 
νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και  υγείας  (ΣΑΥ,ΦΑΥ)  του   
έργου  από  την  αρµόδια  Επιθεώρηση  Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄  
του  Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011)  και  την  αρ.  πρωτ.  10201/27-3-2012  εγκύκλιο  
του  Ειδ.  Γραµµατέα  του Σ.ΕΠ.Ε. 
 

 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται  ως απαραίτητο στοιχείο  για την προσωρινή και την οριστική  
παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία 
ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016  αρ. (170  και 172). 
 

 

4.  Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και  
το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 

 

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται  
στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
45.3.2  Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων 
ασφάλειας και υγείας 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

 
α. Να  αναθέσει  καθήκοντα  τεχνικού  ασφαλείας  αν  στο  έργο  απασχολήσει λιγότερους  από  
50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 
50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
 

 

γ.  Τα  παραπάνω  καθήκοντα  µπορεί  να  ανατεθούν  σε  εργαζόµενους  στην επιχείρηση ή  σε  
άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες  Προστασίας 
και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης  γίνεται  εγγράφως από τον ανάδοχο 
και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα 
από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

 
δ. Στα  πλαίσια  των  υποχρεώσεων  του  αναδόχου  καθώς  και  των  :  τεχνικού ασφαλείας  και   
ιατρού  εργασίας,  εντάσσεται  και  η  υποχρεωτική  τήρηση  στο εργοτάξιο, των ακόλουθων 
στοιχείων : 

 
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συµπεριλαµβανοµένων  εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε 
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

 
2.  Βιβλίο  υποδείξεων τεχνικού  ασφαλείας και  γιατρού  εργασίας στο οποίο  θα αναγράφουν  
τις  υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και 
αρ.17 παρ.1). 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 
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Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται 
από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί 
και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο  των  εργαζοµένων  των 
οποίων  η  σύσταση  και  οι  αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 
 

 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και 
να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες  
αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο 
υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί 
σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να 
χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
 

 

4.Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο  
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
 
5.  Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 
 
45.3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 

 

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

 

45.3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ)  και  Ηµερολόγιου Μέτρων 
Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 

 

 Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 
συσχετίζεται µε το Η.Μ.Α. 
 Στα  πλαίσια  του  συσχετισµού  αυτού,  να  σηµειώνεται  στο  Η.Μ.Α.  κάθε αναθεώρηση 
και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των  
αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται  και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 
 
 
45.4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών 
στο εργοτάξιο. 
 

 

45.4.1  Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω µέτρα  ασφάλειας και υγείας : 
 
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε 
ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 
305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 
 
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών 
έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο  
ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96  (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, 
παρ.2). 
 

 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή  
αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από  τους κινδύνους των 
εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96  (αρ.12, παραρτ. IV µέρος  Α, 
παρ.6). 
 
δ.  Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής 
– διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, 
πρόληψη – αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη 
πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 
4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
 

 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού  
(ύπαρξη  χώρων πρώτων βοηθειών,  φαρµακείου,  αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆  
1073/81  (αρ.109,110), Ν.1430/84  (αρ.17,18),  Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 
14). 
 

 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόµενους όπως: προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 
ολόσωµες  ζώνες  ασφαλείας,  γυαλιά,  κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά 
µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει 
σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆.  1073/81(αρ.102-108),  Ν.1430/84  (αρ.16-18),  ΚΥΑ  
Β.4373/1205/93  και  οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, 
Π.∆. 305/96 
(αρ.9,παρ.γ). 
 
 
 
 
45.4.2 Εργοταξιακή   σήµανση   –   σηµατοδότηση,   συστήµατα   ασφαλείας, φόρτωση  -  
εκφόρτωση  –  εναπόθεση  υλικών,  θόρυβος,  φυσικοί,  χηµικοί παράγοντες κλπ 
 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 
 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των 
πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 
 

 

- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του  τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων 
Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
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-  Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα  για  την  
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων 
και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 
 
 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την 
τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
 

 

β.  Να  τηρεί  τις  απαιτήσεις  ασφάλειας  που  αφορούν σε  εργασίες  εναπόθεσης υλικών στις 
οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 
47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 
 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, 
των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού 
εργοταξίου, κλπ  :  Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, 
παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
 
δ.  Να  προβεί  στα  απαραίτητα  µέτρα  ασφάλειας  που  αφορούν  σε  εργασίες φόρτωσης,  
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆  
216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και  
αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ.  
αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 
 
 
ε.  Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής  
χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 
397/94,  δ)  προστασία  από  φυσικούς,  χηµικούς  και  βιολογικούς  παράγοντες  : Ν.3850/10 
(άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 
 
45.4.3 Μηχανήµατα  έργων  /  Εξοπλισµοί  εργασίας    -  αποδεικτικά  στοιχεία 
αυτών. 
 

 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων 
Π∆ 304/00 (αρ.2). 
 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των 
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε  
µηχανισµό  ανόδου  και  καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 
(αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 
89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος 
Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 
35). 
 
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
 
 
1.  Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
 
2.  Άδεια κυκλοφορίας 
 
3.  Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
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4.  Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, 
τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια 
χειριστού µηχανήµατος  συνοδεύει τον χειριστή. 
 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και 
αρ.4. παρ.7 ). 
 
45.5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας 
στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών 
του εκτελούµενου έργου. 
 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών 
του εκτελούµενου έργου. 
 
 
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 
 

 

45.5.1  Κατεδαφίσεις : 
 

 

Ν 495/76,  Π∆ 413/77,  Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104),  ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, 
Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 
και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12,  
παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α.  
Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
 

 

45.5.2  Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 
 
Ν. 495/76,  Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17,  40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια  και  
αντοχή  κτιρίων,  παρ.4),  ΚΥΑ  3329/89  και  η  τροπ.  αυτής:  ΥΑ Φ.28/18787/1032/00,  Ν.   
2168/93,  Π∆  396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ),  ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η 
τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12,  παραρτ. IV µέρος Β  τµήµα  ΙΙ παρ. 10 ). 
 
45.5.3  Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, 
Εργασίες σε στέγες. 
 

 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και 
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 
 

 

45.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 
 

 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4   
παραρτ. ΙΙΙ),  Πυροσβεστική  ∆ιάταξη  7  Απόφ.7568  Φ.700.1/96,  ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
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45.5.5 Κατασκευή   δοµικών   έργων   (κτίρια,   γέφυρες,   τοίχοι   αντιστήριξης, 
δεξαµενές, κλπ.) 
 
 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV  µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 
 
 
 

45.5.6  Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
 

 

(Σήραγγες  κυκλοφορίας  οχηµάτων,  αρδευτικές  σήραγγες,  υπόγειοι  σταθµοί παραγωγής  
ενέργειας  και  εργασίες  που  εκτελούνται  στα  υπόγεια  στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών 
ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 
6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 
Ν.495/76,  Π∆413/77,  Π∆225/89, ΚΥΑ  3329/89  και  η  τροπ.  αυτής:  ΥΑ Φ.28/18787/1032/00,  
Ν.  2168/93,  Π∆  396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ),  ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και  οι τροπ. αυτής:   
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η 
τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 
 

 

45.5.7  Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 
 

 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε 
χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 
(αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96  (αρ.12,  παραρτ.IV  
µέρος  Β τµήµα ΙΙ  παρ.8.3 και παρ.13). 
 

 

45.6.  Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που  
περιλαµβάνουν  τα  απαιτούµενα  µέτρα  ασφάλειας  και  υγείας  στο εργοτάξιο. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 
A. ΝΟΜΟΙ 

Ν.  495/76 

Ν. 1396/83 

 
Ν. 1430/84 

 
Ν. 2168/ 93 

 
Ν. 2696/99 

 
Ν. 3542/07 
 
Ν. 3669/08 
 
Ν. 3850/10 

 
Ν. 4030/12 
 
 
Ν. 4412/16 

 
 

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ  

Π. ∆.          413/77 

Π. ∆. 95/78 

 
Π. ∆. 216/78 

 
Π. ∆. 778/80 

 
Π. ∆. 1073/81 

 
Π. ∆. 225/89 

 
Π. ∆. 31/90 

 
Π. ∆. 70/90 

 
Π. ∆. 85/91 

 
Π. ∆. 499/91 

 
 
 
ΦΕΚ 337/Α/76 

 
ΦΕΚ 126/Α/83 

 
ΦΕΚ 49/Α/84 

 
ΦΕΚ 147/Α/93 

 
ΦΕΚ 57/Α/99 

 
ΦΕΚ 50/Α/07 

 
ΦΕΚ 116/Α/08 

 
ΦΕΚ 84/Α/10 

 
ΦΕΚ 249/Α/12 
 

 
ΦΕΚ 147/Α/16 

 
 
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ  

ΦΕΚ 128/Α/77 

ΦΕΚ 20/Α/78 

 
ΦΕΚ 47/Α/78 

 
ΦΕΚ  193/Α/80 

 
ΦΕΚ  260/A/81 

 
ΦΕΚ  106/Α/89 

 
ΦΕΚ 31/Α/90 

 
ΦΕΚ 38/Α/91 

 
ΦΕΚ 180/Α/91 

 
 
 

 
Π. ∆. 305/96 

 
Π. ∆. 89/99 

 
Π. ∆. 304/00 

 
Π. ∆. 155/04 

 
Π. ∆. 176/05 

 
Π. ∆. 149/06 

 
Π. ∆. 2/06 
 
Π. ∆. 82/10 

 
Π. ∆. 212/06 

 
Π. ∆. 57/10 

 
Π. ∆. 395/94 

 
Π. ∆. 396/94 

 
Π. ∆. 397/94 

 
Π. ∆. 105/95 

 
Π. ∆. 455/95 

 

 
 
 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΥΑ 130646/84 

ΚΥΑ 3329/89 

 
ΚΥΑ 8243/1113/91 

 
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

 
ΚΥΑ  16440/Φ.10.4/445/93 

 
ΦΕΚ  220/Α/94 

 
ΦΕΚ  220/Α/94 

 
ΦΕΚ  221/Α/94 

 
ΦΕΚ 67/Α/95 

 
ΦΕΚ  268/Α/95 

 
ΦΕΚ  212/Α/96 

 
ΦΕΚ 94/Α/99 

 
ΦΕΚ  241/Α/00 

 
ΦΕΚ  121/Α/04 

 
ΦΕΚ 227/Α/05 

 
ΦΕΚ  159/Α/06 

 
ΦΕΚ 268/Α/06 

 
ΦΕΚ 212/Α/06 

 
ΦΕΚ 145/Α/10 

 
ΦΕΚ 97/Α/10 

 
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 ΦΕΚ 154/Β/84 

ΦΕΚ 132/Β/89 

 
ΦΕΚ 138/Β/91 

 
ΦΕΚ 187/Β/93 

 
ΦΕΚ 765/Β/93 
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Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 

 
ΥΑ 3009/2/21-γ/94 

 
ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94 

 
ΥΑ 3131.1/20/95/95 

 
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

 
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 

 
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 

 
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 

 
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

 
ΚΥΑ  αρ. ∆13ε/4800/03 

 
ΚΥΑ αρ.6952/11 

 
ΥΑ 3046/304/89 

 
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

 
ΥΑ  αρ. οικ. 433/2000 

 
ΥΑ  ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 

 
ΥΑ  ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 

 
ΥΑ  ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 

 
ΥΑ  ∆MEO/Ο/613/11 

 
ΥΑ 21017/84/09 

 
Πυροσβεστική διάταξη 7, 
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 
ΦΕΚ 450/Β/94 

 
ΦΕΚ 451/Β/93 

 
ΦΕΚ 301/Β/94 

 
ΦΕΚ 73/Β/94 

 
ΦΕΚ 978/Β/95 

 
ΦΕΚ 677/Β/95 

 
ΦΕΚ  1035/Β/96 

 
ΦΕΚ 113/Β/97 

 
ΦΕΚ 987/Β/99 

 
ΦΕΚ    1186/Β/03 

 
ΦΕΚ 708/Β/03 

 
ΦΕΚ 420/Β/11 

 
ΦΕΚ 59/∆/89 

 
ΦΕΚ    1035/Β/00 

 
ΦΕΚ    1176/Β/00 

 
ΦΕΚ 686/Β/01 

 
ΦΕΚ 266/Β/01 

 
ΦΕΚ 16/Β/03 

 
ΦΕΚ 905/Β/11 

 
ΦΕΚ    1287/Β/09 

 
 
ΦΕΚ 155/Β/96 

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  6/08 
 
 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  Σ.ΕΠ.Ε 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 

 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 
οικ/215/31-3-08 

 
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
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45.7 ∆απάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.. 
 
 
Οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας 
και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του  Μητρώου 
Έργου και παραγωγής καθώς και του αριθµού των αντιτύπων θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογιστεί από τον Ανάδοχο κατά την διαµόρφωση της προσφοράς, όπως ορίζεται και 
στους γενικούς όρους του Τιµολογίου Υδραυλικών Έργων. 
 
 
45.8 Πινακίδες. 
 
45.8.1.Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε την υπογραφή της Σύµβασης, µε δικές του δαπάνες, να  
προµηθευτεί και να τοποθετήσει στέρεα και καλαίσθητη πινακίδα µε τα στοιχεία του έργου, σε 
περίοπτη θέση στο εργοτάξιο.  
 
α) Η πινακίδα θα κατασκευαστεί βάσει σχεδίου της Υπηρεσίας  
 
45.8.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δικές του δαπάνες, να τοποθετήσει τα απαιτούµενα  
σήµατα και πινακίδες σε όλες γενικά τις θέσεις όπου εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για 
τη συντήρησή τους. 
 
 
 
Άρθρο 46 - Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζηµιώσεων 
 
46.1.   Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε 
βλάβη επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για 
οποιαδήποτε ζηµία του που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα  αυτού ή του  
προσωπικού του ή σε µη χρήση των κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός  
από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες  που τον βαρύνουν µε δικές του 
δαπάνες. 
 
46.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016.  
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Άρθρο 47 – Ασφάλιση 
 
Η ασφάλιση του έργου κατά παντός κινδύνου, περιλαµβανοµένων και των περιπτώσεων ζηµιών 
από ανωτέρω βία, είναι υποχρεωτική (παρ. 4 άρθρου 144 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει). 
 
 
 
47.1 Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης 
 

(1) Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να 
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης 
των ασφαλιστικών συµβάσεων. όπως ενδεικτικά, Ν.∆. 400/70 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 
118/85, Ν. 489/76 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π.∆. 237/86 και συµπληρώθηκε µε το Ν. 
1569/85, Π.∆. 1019/81, Π.∆. 118/85, Ν. 1256/82, Ν. 1418/84, Π.∆. 609/85, Ν 1380/85.Οµοίως, 
εφόσον το έργο συγχρηµατοδοτείται από πόρους της ΕΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να 
συµµορφώνεται µε την περί ασφαλίσεων νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε τις 
διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 
 
(2) Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 
 
(3) Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 400/1970. 
Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.∆. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται 
δεκτές ως ασφαλιστήρια του έργου. 
(4) Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, 
θα προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το 
Ν.∆. 400/1970, όπως ισχύει. 
 
(5) Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε 
τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύµβαση του 
έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις 
απαλλαγές, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κτλ., και ο Ανάδοχος παραµένει 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/και πράγµατα και πέραν 
από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 
 

(6) Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις: 
- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως 
- θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των συµβατικών           
            τευχών και 
- θα τυγχάνουν της αποδοχής του κυρίου του έργου. 
Η αποδοχή του κύριου του έργου έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συµβάσεων 
ανταποκρίνονται στους όρους των συµβατικών τευχών. 
 
(7) Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί 
ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων της 
ασφάλισης, θα γίνεται πριν από την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 
 
(8) Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το Νόµο 
489/76 και το Π∆ 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραµένει αλώβητη 
από τους όρους του ασφαλιστηρίου. 
(9) Ο Ανάδοχος οφείλει, µε µέριµνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις 
που να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης)  
 
(10) Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που 
αναλαµβάνουν για το παρόν έργο και θα έχουν δόκιµη δραστηριότητα σε χώρες - µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του ΕΟΧ. 
 
(11) Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ. 
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(12) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών: 
- κάθε στοιχείο που έθεσε ο κύριος του έργου υπόψη των διαγωνιζοµένων 
- κάθε στοιχείο από την προσφορά του που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος 
- κάθε στοιχείο από τις έρευνες / µελέτες που τυχόν θα υποβάλει ως Ανάδοχος κατά την 
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων 
- κάθε στοιχείο από τις µελέτες που ο κύριος του έργου θέτει υπόψη του Αναδόχου. 
Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κτλ. 
από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών. 
 
(13) Ο  κύριος του έργου έχει το δικαίωµα: 
- να επικοινωνεί απ' ευθείας µε τους ασφαλιστές  
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος. 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. 
Η υπό του κυρίου του έργου άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του 
Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις. 
 
(14) Κατά την υποβολή των ασφαλιστηρίων συµβολαίων του Άρθρου 45 οι ασφαλιστικές 
εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι 
έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της παρούσας περί ασφαλίσεων και ότι µε το 
ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καµία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα υπόψη άρθρα. 
Όµοια κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου του άρθρου 45, εφόσον τούτο αναφέρεται σε 
ασφαλιστήριο του συγκεκριµένου έργου (Project cover) και όχι σε ασφαλιστήριο ετήσιας βάσης 
των µελετητών / συµβούλων (Annual open cover) µε όριο κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούµενα, 
οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση ιδίου περιεχοµένου µε 
την προηγούµενη υποπαράγραφο. 
 
(15) Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: 
i. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ελληνικές και αλλοδαπές) υπόκεινται υποχρεωτικά στην 
αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθεση προς 
τον κανόνα δηµοσίας τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.∆. 400/1970 είναι άκυρο. 
ii. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν 
επικυρωθεί από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 
 
47.2 Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις  
             υποχρεώσεις του 
 

(1) Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής 
σύµβασης ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται εντός δέκα πέντε (15) 
ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να εφαρµοστεί η διαδικασία 
σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Ν 4412/2016. 
 
(2) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις 
ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ο κύριος του έργου δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε 
δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύµβαση(εις). Τα ασφάλιστρα 
και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύµβασης(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο 
εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση.  
 
(3) Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής των οφειλοµένων από τον Ανάδοχο, ο 
κύριος του έργου έχει το δικαίωµα: 
- να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη καταβολή 
προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει, είτε 
- να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης 
εγγυήσεις του Αναδόχου που έχει στα χέρια του, είτε 
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- να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες 
διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο. 
 
Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται: 
- για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους, 
- και για τα τυχόν λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των 
οφειλοµένων ποσών. 
 
(4) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το 
οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, ο κύριος του έργου για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση 
των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση και 
για λογαριασµό του Αναδόχου, µετά προηγούµενη ειδοποίηση του τελευταίου. Σε τέτοια 
περίπτωση, η εκ µέρους του κύριος του έργου είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που 
κατέβαλε, προσαυξηµένων µε τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε τα ανωτέρω.  
 
(5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους κάθε ποσό που δεν µπορεί 
να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κτλ., σύµφωνα µε τους 
όρους των ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο κύριος του έργου έχει 
το δικαίωµα να εισπράξει τα οφειλόµενα σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
 
(6) Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική 
σύµβαση, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµιά κτλ., για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της 
µη εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης ή καταβολής αποζηµίωσης κτλ., σύµφωνα µε τους όρους της 
σύµβασης. Ο κύριος του έργου, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το 
αντίστοιχο ποσό και θα έχει το δικαίωµα να εισπράξει τα οφειλόµενα σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
 
(7) Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, 
το έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων 
κινδύνων από τον κύριο του έργου και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον 
Ανάδοχο κατά τα ανωτέρω. 
 
47.3 ∆ιαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συµβάσεων 
 

(1) Ο κύριος του έργου θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συµβάσεις όσον αφορά τη συµβατότητα 
των όρων της ασφαλιστικής σύµβασης µε τους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών 
όρων των συµβατικών τευχών. 
 
(2) Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του εργολαβικού 
συµφωνητικού, τις ασφαλιστικές συµβάσεις των παραπάνω παραγράφων. ∆εκτή γίνεται επίσης 
επίσηµη βεβαίωση ασφάλισης της/των ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών (Cover Note Policy) 
συνοδευόµενη από την υπεύθυνη δήλωση του παραπάνου άρθρου. 
 
(3) Τα εν λόγω ασφαλιστήρια θα υποβληθούν µαζί µε την απόδειξη πληρωµής της  
προκαταβολής των ασφαλίστρων. Επισηµαίνεται ότι στα ως άνω ασφαλιστήρια θα έχει 
περιληφθεί όρος ότι ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωµα για την απαρέγκλιτη εφαρµογή 
όλων των σχετικών απαιτήσεών του. 
 
(4) Σε περίπτωση αντιρρήσεων του κυρίου του έργου επί της ασφαλιστικής σύµβασης 
ισχύουν τα επόµενα: 
i. Ο Ανάδοχος οφείλει πλήρη συµµόρφωση προς τις παρατηρήσεις του κυρίου του έργου. 
Προς τούτο, εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από λήψεως της σχετικής ειδοποίησης του κυρίου 
του έργου, θα υποβάλει την αναµορφωµένη ασφαλιστική σύµβαση προς επανέλεγχο. 
ii. Αν και η νέα ασφαλιστική σύµβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον κύριο 
του έργου, τότε αυτός δύναται να εφαρµόσει τις προβλέψεις του ανωτέρω άρθρου. 
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(5) Σε περίπτωση συµφωνίας του κυρίου του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το 
πρώτο ασφάλιστρο και να υποβάλει στην Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύµβαση µε τα 
αποδεικτικά καταβολής του πρώτου ασφαλίστρου, όχι αργότερα από τριάντα (30) ηµέρες από 
την υπογραφή της σύµβασης. 
 
(6) Ο έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύµβασης δεν απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο, ούτε αποµειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο και 
γενικά τη σύµβαση του έργου. 
 
(7) Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσµία του ανωτέρου άρθρου ο κύριος του έργου 
δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Ν 4412/2016 ή να 
συνάψει τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του και στο όνοµα, 
για λογαριασµό και µε δαπάνη του Αναδόχου. 
 
47.4 Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισµού του Αναδόχου 
 
47.4.1 Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» 
 
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και 
σύµφωνα µε τους όρους των συµβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία, για το 
συµβατικό τίµηµα του έργου συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν αναπροσαρµογών αυτού 
(θετικών ή αρνητικών).  
 
(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα, την αναπροσαρµογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε το 
πραγµατικό συµβατικό τίµηµα του έργου. 
 
(3) Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας ή 
καταστροφής, µερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, 
τυχαία περιστατικά, αιφνίδια γεγονότα, φυσικά φαινόµενα, αµέλεια / σφάλµα / παράλειψη της 
µελέτης οποθενδήποτε και αν προέρχεται ή/και κατασκευή, ελαττωµατικά ενσωµατωµένα υλικά, 
κακοτεχνία / λανθασµένη εργασία, πληµµελή / ελλιπή συντήρηση κτλ. Επίσης η ασφαλιστική 
κάλυψη θα παρέχεται για: 
- βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και 
εξαιρετικά σπάνιας εµφάνισης (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας) 
- βλάβες / καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το έργο ατυχήµατα και 
ζηµιογόνα συµβάντα (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας). 
Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα κάθε φύσης υλικά από την παραλαβή τους 
µέχρι την ενσωµάτωσή τους στο έργο. 
 
(4) Η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να περιλαµβάνει τις περιπτώσεις ζηµιών από ανωτέρα 
βίας κατά τα οριζόµενα στο παραπάνω άρθρο της παρούσας (παρ. 4 άρθρου 144 του Ν. 
4412/2016, όπως ισχύει). 
 
(5) Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του 
δικαιώµατος της υποασφάλισης. 
 
(6) Επίσης µε το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται «κατά παντός κινδύνου» και οι µόνιµες 
ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει 
µηχανικός εξοπλισµός, που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. 
 
(7) Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και λήγει µε το πέρας 
της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. Για τους πρώτους δέκα πέντε (15) µήνες της 
περιόδου συντήρησης θα καλύπτονται ζηµίες κτλ. στο έργο, των οποίων το αίτιο ανάγεται στην 
περίοδο κατασκευής ή που προκαλούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο στα πλαίσια των 
συµβατικών εργασιών συντήρησης. Για το υπόλοιπο διάστηµα συντήρησης, που ενδεχόµενα 
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προβλέπεται, η κάλυψη θα περιορίζεται σε ζηµιές κτλ. που προκαλούνται από τον ίδιο τον 
Ανάδοχο στα πλαίσια των συµβατικών εργασιών συντήρησης. 
 
47.4.2 Ασφάλιση κατά σωµατικών βλαβών και ζηµιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης  
            έναντι τρίτων) 
 
(1) Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «αστική ευθύνη» του Αναδόχου έναντι τρίτων και 
οι ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για σωµατικές βλάβες, 
ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που 
προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, 
συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, 
οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου. Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες / 
εγκαταστάσεις. 
(2) Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και λήγει µε το 
πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 
(3) Τα όρια αποζηµίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής 
ευθύνης έναντι τρίτων θα είναι, κατά περιστατικό. 
 
  

Περιστατικό Ποσό (Ευρώ) 
(α) Σε περίπτωση σωµατικής βλάβης  Ελάχιστο συνιστώµενο 

1.220.000€ ανά θύµα 
(β) Σε περίπτωση υλικής ζηµίας   Ελάχιστο συνιστώµενο 

1.220.000€ ανά ατύχηµα 
ανεξάρτητα από τον αριθµό των 
θυµάτων 

 
 
(4) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και κατά την 
περίοδο συντήρησης του έργου, µε το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ή µε άλλο ανεξάρτητο, 
εκδιδόµενο πριν από την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου συντήρησης και το οποίο θα 
υποβάλλεται εγκαίρως στον κύριο του έργου για έλεγχο. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης 
των ασφαλιστών ορίζεται στο πίνακα της προηγουµένης. 
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47.4.3 Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισµού  
 

(1) Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» θα καλύπτεται και ο βασικός ή 
εξειδικευµένος µηχανικός εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του έργου.  
 
(2) Στο ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την 
ταυτότητα των αντίστοιχων µηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται 
για αξίες αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον 
ίδιας δυναµικότητας. 
 
(3) Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή 
ζηµιάς (εξαιρουµένων των ίδιων εσωτερικής φύσης µηχανικών / ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών 
κτλ. βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία, ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία 
περιστατικά. 
 
(4) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον κύριο 
του έργου αποζηµίωση για τυχόν ζηµιά ή ολική απώλεια µηχανήµατος κτλ. ακόµη και για 
περίπτωση ανωτέρας βίας. 
 
(5) Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και τη µετακίνηση, τη µεταφορά και τους 
τυχαίους ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή του έργου. 
 
47.5 Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου 

 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταµεία όλο το 
προσωπικό, ηµεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε 
την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις. 
 
(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό 
του, ηµεδαπό και αλλοδαπό, έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικούς οργανισµούς ή εταιρίες, 
αναγνωρισµένες από το Κράτος και που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν 
υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί ΙΚΑ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το 
κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, 
προµηθευτές, σύµβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου.   
 
(3) Ο κύριος του έργου δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων, ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται να παρέχει στον κύριο του έργου όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση 
των υπόψη ελέγχων. 
 
(4) Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι το 
πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 
 

47.6 Ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης συµβούλων µηχανικών / µελετητών 
 

(1) Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη, µε ανεξάρτητο ασφαλιστήριο, 
της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης τυχόν µελετητών και συµβούλων που θα χρησιµοποιήσει 
για την τυχόν εκπόνηση µελετών για το έργο έναντι κινδύνων ή συνεπειών που θα απορρέουν 
από σφάλµατα ή παραλείψεις εκ µέρους των µελετητών / συµβούλων (Professional Indemnity 
Insurance - Project cover). Στην περίπτωση που ο µελετητής ή ένας ή περισσότεροι επί µέρους 
µελετητές (από οµάδα µελετητών) διαθέτουν ασφαλιστήριο επαγγελµατικής ευθύνης σε ετήσια 
βάση (Αnnual Open Cover), µε όρια κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούµενα, τότε είναι δυνατό αυτά 
να χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια της ανωτέρω συγκεκριµένης απαίτησης. 
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(2) Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει την ευθύνη των µελετητών που απορρέει από τον Αστικό 
Κώδικα και τους Ν. 3316/2005 και Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Κατ΄ ελάχιστο, θα καλύπτει 
σωµατικές βλάβες / θάνατο και άµεσες / έµµεσες υλικές ζηµίες τρίτων που απορρέουν από 
αµέλεια / σφάλµα / παράλειψη σε σχέση µε την εκπονηθείσα µελέτη ή τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες συµβούλου. Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται και κάθε φύσης δικαστικά 
έξοδα και δαπάνες καθώς επίσης και το κόστος επανασχεδιασµού, αναθεώρησης ή διόρθωσης 
της µελέτης, εφόσον προκύπτει υπαιτιότητα του µελετητή. 
 
(3) Στο ασφαλιστήριο πρέπει να αναφέρεται µε σαφήνεια, ότι ο έλεγχος των µελετών από 
τον κύριο του έργου δεν περιορίζει τις ευθύνες του ασφαλιστή. Τα όρια αποζηµίωσης για 
ενδεχόµενες ζηµιές αποδιδόµενες σε επαγγελµατική ευθύνη µελετητή / συµβούλου ορίζονται ως 
εξής: 

• Ανά απαίτηση τουλάχιστον 1.000.000 € και 

• Ανώτατο αθροιστικό όριο κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλειας τουλάχιστον 2.000.000 €. 
 
(4) Το ασφαλιστήριο, από φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες, θα προσκοµίζεται στον κύριο 
του έργου, µαζί µε το βασικό ασφαλιστήριο κάλυψης της κατασκευής του έργου για σχετικό 
έλεγχο, κατά την υπογραφή της σύµβασης του έργου. ∆εκτή γίνεται επίσης επίσηµη βεβαίωση 
ασφάλισης των ασφαλιστικών εταιριών (Cover Note Policy) συνοδευµένο από την υπεύθυνη 
δήλωση της ανωτέρου παραγράφου.  
 
(5) Ως χρόνος παραγραφής της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης µελετητών / συµβούλων 
θα θεωρείται η εξαετία από τον έλεγχο της µελέτης, κατ’ αναλογία προς την παρ. 1 του άρθρου 
188 του Ν 4412/2016 ή τουλάχιστον η τριετία µετά την ηµεροµηνία της προσωρινής παραλαβής 
του έργου, στο οποίο αναφέρεται. 
 
47.7 Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου 

 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί 
όροι: 
 
(1) Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζόµενος» περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε φύσης 
προσωπικό που απασχολεί µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια 
του συγκεκριµένου έργου, καθώς επίσης και ο κύριος του έργου, η εκπροσωπούσα αυτόν 
Υπηρεσία και τα εντεταλµένα όργανά της, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές του έργου. 
 
(2) Ο κύριος του έργου, οι εκπροσωπούσες αυτόν Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό 
τους, οι σύµβουλοι του κυρίου του έργου (ή/και των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων 
θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής 
κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος «διασταυρούµενη ευθύνη αλλήλων» (cross 
liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη ασφαλιζόµενων φορέων. 
 
(3) Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται 
τυχόν κατά: 
- του Αναδόχου 
- ή/και των υπεργολάβων, µελετητών και συµβούλων του 
- ή/και του κυρίου του έργου 
- ή/και των εκπροσωπουσών του κυρίου του έργου Υπηρεσιών ή/και των συµβούλων 
τους 
- ή/και µέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω 
µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζηµιά από πράξη ή 
παράλειψη των ανωτέρω, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι 
τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη ή/και ζηµιά που προκλήθηκε από πράξη ή 
παράλειψη των ανωτέρω. Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης 
για άρση τυχόν κατασχέσεων κτλ., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των 
ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 



              

                                                                                    Σελίδα 48 

 
(4) Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του έργου, 
προκειµένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµιά κτλ. 
αποζηµίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση 
της Υπηρεσίας. Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω 
συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή 
εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας 
για την καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία 
αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην Υπηρεσία 
µετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του 
Αναδόχου στην Υπηρεσία µε κανένα τρόπο δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και 
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύµβαση. 
 
(5) Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά του κυρίου του 
έργου, της Υπηρεσίας, των εντεταλµένων οργάνων της, των συµβούλων της, των συνεργατών 
της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή 
παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των ανωτέρω προσώπων. 
 
(6) Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς την 
έγγραφη, µε συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική 
ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την Υπηρεσία. 
 
(7) Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παραπάνω άρθρων, θα καλύπτεται και η 
ευθύνη της Υπηρεσίας ή/και των συµβούλων της ή/και του προσωπικού, που απορρέει από το 
άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 
 
 
Άρθρο 48 – Ανωτέρα βία (άρθρο 157 του Ν. 4412/2016) 
 

48.1      Ορισµός ενός ανωτέρας βίας 
 

Ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω περιστάσεις που 
αποδεδειγµένα επηρεάζουν την οµαλή εξέλιξη των εργασιών: 
(1) πόλεµος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα,  
 
(2) ανταρτική δράση, επανάσταση, τροµοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση ενός 
συνταγµατικής τάξης ενός χώρας, εµφύλιος πόλεµος, 
 
(3) βίαιη διατάραξη ενός τάξης από πρόσωπα ξένα ενός τον Ανάδοχο, ενός υπεργολάβους 
του και το προσωπικό του, γενική απεργία εργαζοµένων, γενική ανταπεργία εργοδοτών,  
 
(4) ανεύρεση κεκρυµµένων πυροµαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα 
ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε πράξεις ή 
παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή του προσωπικού του, 
 
(5) ενός αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συµβατικά τεύχη, και: 
i. που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, και 
ii. που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για ενός οποίες 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Α.Κ., και  
iii. που δεν ήταν αντικειµενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν µετά την 
επέλευσή ενός µε ενέργειες εκ µέρους ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη. 
 
 
48.2.      Ειδοποίηση για ανωτέρα βία 
 
(1) Εφόσον ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη παρεµποδίζεται ή προβλέπεται να 
παρεµποδιστεί στην εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων εξ αιτίας ανωτέρας βίας, τότε 
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θα ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο µέρος για το γεγονός ή τις περιστάσεις που αποτελούν την 
υπόψη ανωτέρα βία και θα καθορίσει λεπτοµερώς τις υποχρεώσεις τις οποίες παρεµποδίζεται ή 
θα παρεµποδιστεί να εκπληρώσει. Η ειδοποίηση θα κατατεθεί εντός ανατρεπτικής προθεσµίας 
δέκα (10) ηµερών από την ηµέρα που το καταθέτον θιγόµενο µέρος έλαβε γνώση ή θα έπρεπε 
να είχε λάβει γνώση του γεγονότος ή της περίστασης που αποτελεί κατά την άποψή του 
ανωτέρα βία. Όταν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόµα παραληφθεί 
οριστικά, η ανωτέρω προθεσµία ορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες. 
 
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν θα 
ισχύσει για υποχρεώσεις οποιουδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη αναφορικά µε την 
καταβολή οφειλοµένων προς στο άλλο µέρος σύµφωνα µε τη σύµβαση. 
 

48.3. Καθήκον για τη µείωση καθυστερήσεων 
 
(1) Τα συµβαλλόµενα µέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια 
για την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν ως αποτέλεσµα 
ανωτέρας βίας, κατά την εκτέλεση των συµβατικών τους υποχρεώσεων. 
(2) Το φερόµενο ως θιγόµενο µέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το 
αφορούν, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο µέρος. 
 

48.4. Συνέπειες ανωτέρας βίας 
 
Όταν ο Ανάδοχος φέρεται να είναι το θιγόµενο µέρος που παρεµποδίζεται στην εκπλήρωση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την οποία υπεβλήθη η έγγραφη 
ειδοποίηση, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 157 του Ν. 4412/2016. 
 

48.5.    Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο 
 
Σε περίπτωση που κάποιος υπεργολάβος, ακόµα και εγκεκριµένος από την Υπηρεσία, 
δικαιούται, στα πλαίσια της σύµβασής του ή τυχόν άλλης συµφωνίας, ειδικότερης 
αντιµετώπισης εξ αιτίας ανωτέρας βίας που προσδιορίζεται µε όρους πρόσθετους, ευρύτερους 
ή ευνοϊκότερους από εκείνους που ορίζονται σε παραπάνω άρθρο, η υπόψη υποχρέωση 
ειδικότερης αντιµετώπισης δεν αναγνωρίζεται ως ισχυρή από τον κύριο του έργου και ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την απαίτηση της πλήρους εκπλήρωσης των συµβατικών του 
υποχρεώσεων έναντι του κυρίου του έργου κατά τα οριζόµενα στην παρούσα. 
 



              

                                                                                    Σελίδα 50 

48.6.   Προαιρετική λύση, πληρωµή και αποδέσµευση 
 
Εφόσον η εκτέλεση όλων σχεδόν των υπό εξέλιξη έργων παρεµποδίζεται επί µια συνεχή 
χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες, εξ αιτίας περιστάσεων ανωτέρας βίας 
που έχουν γνωστοποιηθεί σύµφωνα µε τα ως άνω, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει λύση της 
σύµβασης κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 10 της παρούσας. 
 
 
Άρθρο 49 – Αξιώσεις, ∆ιαφορές και ∆ιαιτησία 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 174, 175, 176 του Ν 4412/2016. 
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