
1 

 

         ΕΡΓΟ: 
 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟΝ 
∆ΑΣΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ Χ.Θ. 
(0+000) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

2019 – Κ.Α.Ε. 2014ΣΕ58400003 της ΣΑΕ 584 
 

             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.500,00  ευρώ µε ΦΠΑ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 



2 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
1.1 Αντικείµενο της ΕΣΥ 
1.2 Αντικείµενο της Εργολαβικής Σύµβασης 
1.3 Χρηµατοδότηση 
1.4 Ε@ικοινωνία – Κοινο@οίηση εγγράφων 
1.5 Ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις 
1.6 Προδιαγραφές και Κανονισµοί 
1.7 Γλώσσα 
1.8 Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών 
1.9 Σύµβαση 
1.10 Ενστάσεις 
1.11 Εκχώρηση δικαιωµάτων-Υ@οκατάσταση 
1.12 Μελέτες  του έργου 
1.13 Συµµόρφωση µε το θεσµικό @λαίσιο-τήρηση των αστυνοµικών διατάξεων 
1.14 Ευθύνη µελών κοινο@ραξίας 
2.Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ (ΚτΕ) 
2.1 Α@αλλοτριώσεις 
2.2 Άδειες και εγκρίσεις 
2.3 Εκ@λήρωση οικονοµικών υ@οχρεώσεων του ΚτΕ 
2.4 Ο Ε@ιβλέ@ων 
2.5 Αντικατάσταση Ε@ιβλέ@οντα 
3  Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
3.1 Υ@οχρεώσεις του Αναδόχου 
3.2 Ε@αλήθευση στοιχείων @ου χορηγούνται 
3.3 ∆ιεύθυνση  του Έργου α@ό τον Ανάδοχο  
3.4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
3.5 Νόµιµος εκ@ρόσω@ος Αναδόχου 
3.6  Υ@εργολαβία 
3.7 Συνεργασία µε τον ΚτΕ, το @ροσω@ικό της ε@ίβλεψης και µε τρίτους 
3.8 Α@αιτούµενα µέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο 
3.9 ∆ιασφάλιση Ποιότητας 
3.10 Στοιχεία του @εδίου του έργου 
3.10.1 Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής 
3.10.2 Εγκαταστάσεις Ε@ιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 
3.11 Ηµερολόγιο του έργου 
3.12 Ε@άρκεια συµφωνηµένου εργολαβικού ανταλλάγµατος 
3.13 Α@ρόβλε@τες φυσικές συνθήκες 
3.14 Προσβάσεις και άλλες υ@οδοµές 



3 

 

3.15 Α@οφυγή όχλησης 
3.16 Μεταφορά εξο@λισµού και υλικών 
3.17 Εξο@λισµός Αναδόχου 
3.18 Προστασία του @εριβάλλοντος 
3.19 Αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι α@όθεσης 
3.20 Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 
3.21 Χρόνος Εγγύησης και υ@οχρεωτικής Συντήρησης  των Έργων 
3.22 Μητρώο έργου  
3.23 Ευρήµατα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος 
3.24 Πληροφοριακές @ινακίδες 
3.25 ∆α@άνες ανατύ@ωσης συµβατικών τευχών και ∆ιακήρυξης ∆ηµο@ρασίας 
4.  ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
4.1 Πρόσληψη εργατικού δυναµικού και λοι@ού @ροσω@ικού 
4.2 Προσω@ικό Αναδόχου 
4.3 Καταστάσεις @ροσω@ικού και εξο@λισµού Αναδόχου 
4.4 Ανάρµοστη συµ@εριφορά 
5.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
5.1 Τρό@ος εκτέλεσης 
5.2 Ε@ιθεώρηση 
5.3 ∆οκιµές 
5.4 Α@όρριψη 
5.5 Ε@ανορθωτικές εργασίες 
6. ΕΝΑΡΞΗ-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ-∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
6.1 Έναρξη εργασιών 
6.2 Προθεσµία Περάτωσης 
6.3 Συνολική @ροθεσµία 
6.4 Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 
6.5 Παράταση @ροθεσµίας @εράτωσης 
6.6 Καθυστερήσεις µε υ@αιτιότητα των Αρχών 
6.7 Ρυθµός @ροόδου εργασιών 
6.8 Ποινικές ρήτρες 
6.8.1 Ποινικές ρήτρες  υ@έρβασης της συνολικής @ροθεσµίας 
6.8.2 Ποινικές ρήτρες υ@έρβασης τµηµατικών @ροθεσµιών 
6.8.3 Ε@ιβολή @οινικών ρητρών 
6.9 ∆ιακο@ή εργασιών – ∆ιάλυση της σύµβασης – Έκ@τωση αναδόχου – Α@οζηµίωση αναδόχου λόγω διάλυσης 
σύµβασης 
7.  ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
7.1 Ε@ιµέτρηση  
7.2 Τρο@ο@οίηση και @ροσαρµογές 



4 

 

7.3 Περιεχόµενα κονδυλίου Α@ρόβλε@των ∆α@ανών Προϋ@ολογισµού 
7.4 Αναθεώρηση τιµών 
7.5 Ε@ί έλασσον δα@άνες 
8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
8.1 Συµβατικό τίµηµα  
8.1.1Περιεχόµενα των τιµών µονάδος του τιµολογίου και δα@άνες @ου βαρύνουν τον Ανάδοχο 
8.1.2 Τιµές µονάδος νέων εργασιών 
8.2 Λογαριασµοί-Πιστο@οιήσεις 
8.3 Αίτηση για λογαριασµό-έκδοση λογαριασµού /@ιστο@οίηση ενδιάµεσης @ληρωµής- @ιστο@οίηση τελικής 
@ληρωµής 
8.4 Χρονοδιάγραµµα τµηµατικών @ληρωµών 
8.5 Εξο@λισµός και υλικά @ου ενσωµατώνονται στο έργο 
8.6 Πληρωµές-Φόροι-Τέλη-Κρατήσεις 
8.7 Καθυστέρηση @ληρωµών 
8.8 Πληρωµή κρατήσεων/ε@ιστροφή εγγυήσεων 
8.9 Βεβαίωση @εράτωσης εργασιών 
8.10 Εκκαθάριση αµοιβαίων α@αιτήσεων 
8.11 Λήξη ευθύνης εργοδότη 
8.12  ∆ιακο@ή εργασιών- ∆ιάλυση της σύµβασης 
8.13 Α@οζηµίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύµβασης 
8.14 ∆ικαίωµα του Κύριου του Έργου για διάλυση της Σύµβασης 
9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
9.1 ∆ιοικητική @αραλαβή @ρος χρήση 
9.2 Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου  
10. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 
10.1Εγγυήσεις 
10.2 Ευθύνη Αναδόχου 
10.3 Ευθύνη ΚτΕ 
10.4 Συνέ@ειες ευθυνών του ΚτΕ 
11 ΑΣΦΑΛΙΣΗ  
11.1 Ασφάλιση @ροσω@ικού 
12 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
12.1 Ορισµός της ανωτέρας βίας 
12.2 Ειδο@οίηση για ανωτέρα βία 
12.3 Καθήκον για τη µείωση καθυστερήσεων 
12.4 Συνέ@ειες ανωτέρας βίας 
12.5 Ανωτέρα βία @ου ε@ηρεάζει Υ@εργολάβο 
12.6 Προαιρετική λύση, @ληρωµή και α@οδέσµευση 
 



5 

 

13. ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
13.1 Αξιώσεις Αναδόχου 
13.2 ∆ικαστική ε@ίλυση διαφορών 
13.3 ∆ιαιτητική ε@ίλυση διαφορών 



6 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

1.1. Αντικείµενο της ΕΣΥ 
 

Αντικείµενο της @αρούσας Ειδικής Συγγραφής Υ@οχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύ@ωση των Γενικών και 
Ειδικών Όρων, σύµφωνα µε τους ο@οίους, µε την εγκεκριµένη µελέτη και τις έγγραφες οδηγίες τη Υ@ηρεσίας 
@ρόκειται να κατασκευαστεί το έργο του τίτλου. 

Οι όροι αυτοί συµ@ληρώνουν τους όρους της ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συµ@ληρώνονται µε τους όρους των 
λοι@ών Τευχών ∆ηµο@ράτησης (Τ.∆.) ό@ως ακριβώς αναφέρονται στο άρθρο 5 της ∆ιακήρυξης. 

Η συµµετοχή του εργολάβου στη δηµο@ρασία @ροϋ@οθέτει @λήρη και ανε@ιφύλακτη α@οδοχή των όρων της 
σύµβασης.  

 
1.2 Αντικείµενο της Εργολαβικής Σύµβασης 

 
Αντικείµενο της εργολαβίας αυτής είναι η εκτέλεση των εργασιών του έργου @ου αναφέρεται στον τίτλο, οι 

ο@οίες @εριλαµβάνονται στα τεύχη και τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, σύµφωνα µε τους όρους του 
διαγωνισµού, για τις ο@οίες ζητείται η υ@οβολή @ροσφοράς µε ενιαίο @οσοστό έκ@τωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 
125 του Ν. 4412/2016. Ο συνολικός Προϋ@ολογισµός του έργου είναι 10.500,00 €, ενώ ο @ροϋ@ολογισµός των 
εργασιών αυτών χωρίς τα κονδύλια για α@ρόβλε@τα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. είναι 7.301,43 €. 

Οι κατηγορίες, τα είδη και οι @οσότητες των εργασιών του έργου @εριλαµβάνονται στον Προϋ@ολογισµό 
της Μελέτης.  

Συµβατικό χρηµατικό αντικείµενο της εργολαβίας είναι το συνολικό @οσό @ου @εριλαµβάνεται στη 
σύµβαση για την κατασκευή του έργου και α@οτελείται α@ό τη δα@άνη των εργασιών ό@ως αυτή διαµορφώνεται 
µε την @ροσφορά του αναδόχου, α@ό τη δα@άνη για γενικά έξοδα (Γ.Ε.) και όφελος εργολάβου (Ο.Ε.), α@ό τα 
κονδύλια για α@ρόβλε@τες δα@άνες και αναθεώρηση @ου @ροβλέ@ονται στον Προϋ@ολογισµό Μελέτης και α@ό 
τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) @ου αναλογεί. 

 
1.3 Χρηµατοδότηση 
 

Το έργο χρηµατοδοτείται α@ό @ιστώσεις της ΣΑΕ-584- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 2019 – 
Κ.Α.Ε. 2014ΣΕ58400003 . 

 
1.4 Ε@ικοινωνία – Κοινο@οίηση εγγράφων 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 135, 140 και 143 του Ν. 4412/2016 ό@ως αυτά ισχύουν σήµερα. Η 
ε@ικοινωνία των υ@ηρεσιών @ου εκτελούν έργα µε τον ανάδοχο συντελείται είτε: : α) µε τηλεοµοιοτυ@ία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2672/1998 είτε β) µε όργανο της υ@ηρεσίας ή ο@οιοδή@οτε άλλο 
δηµόσιο όργανο είτε γ) µε δικαστικό ε@ιµελητή, κατό@ιν @αραγγελίας του αρµόδιου οργάνου είτε 
@ληρεξουσίου νοµικού εκ@ροσώ@ου του είτε δ) µε email ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κατά τις κείµενες διατάξεις. 
Η κοινο@οίηση της ειδικής @ρόσκλησης και της α@όφασης έκ@τωσης του άρθρου 160, της ειδικής διαταγής του 
άρθρου 159, γίνεται α@οκλειστικά κατά τις @ερι@τώσεις β ' και γ '. Για την κοινο@οίηση, σύµφωνα µε τις 
@ερι@τώσεις β' και γ ' συντάσσεται σχετικό α@οδεικτικό ε@ιδόσεως. Κατά τα λοι@ά εφαρµόζονται ανάλογα οι 
οικείες διατάξεις Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Ο ανάδοχος γνωστο@οιεί στη ∆ιευθύνουσα Υ@ηρεσία τη 
νόµιµη εκ@ροσώ@ηση του ή τους @ληρεξούσιους. 

 
1.5  Ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις 
 

Η εκτέλεση του έργου διέ@εται  α@ό τις @αρακάτω νοµοθετικές διατάξεις @ου αφορούν γενικά τα ∆ηµόσια 
Έργα: 

 
- Ν.∆. 86/1969 «Περί ∆ασικού Κώδικα», ό@ως κάθε φορά ισχύει, 
- Ν.998/79 « Περί @ροστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» ό@ως 

τρο@ο@οιήθηκε και  ισχύει, 
- Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υ@ηρεσιών (@ροσαρµογή στις Οδηγίες 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), ό@ως ισχύει 
- Π.∆. 437/1981 « Περί Μελέτης και Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων», ό@ως τρο@ο@οιήθηκε και ισχύει, 
- Π.∆. 146/1988 «Περί οργάνων @ου α@οφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων 

@ου εκτελούνται α@ό τις Υ@ηρεσίες του Υ@ουργείου Γεωργίας»,  
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- των @αραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της @αραγράφου 1α του άρθρου 176  Ν. 
3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικο@οίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), 

- Ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση @εριορισµών συµµετοχής εργολη@τικών 
ε@ιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 

- Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ε@ο@τείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ό@ως ισχύει, 

- Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α') «∆ιοικητικές Α@λουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώ@ων και Υ@ηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τρο@ο@οίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) 
και λοι@ές ρυθµίσεις», 

- Ν 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανά@τυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά 
θέµατα Υ@ουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», 

- Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» ό@ως τρο@ο@οιήθηκε και ισχύει, 

- Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ@οχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
@ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, 

- Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” ό@ως ισχύει , 
- Π.∆. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικο@οίηση διατάξεων για την @ρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
- Της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υ@ουργικής Α@όφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Υ@ουργείου Ανά@τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ@οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» 

- Της µε αριθµ @ρωτ 56902/215/19-05-2017 Κοινής Υ@ουργικής Α@όφασης (Β΄1924) «Τεχνικές 
λε@τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ)», 

- Της µε αριθµ @ρωτ 117384/26-10-2017 Κοινής Υ@ουργικής Α@όφασης (Β΄3821) «Ρυθµίσεις τεχνικών 
ζητηµάτων @ου αφορούν την ανάθεση των ∆ηµόσιων Συµβάσεων έργων, µελετών κλ@» 

- Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»  ό@ως 
τρο@ο@οιήθηκε και ισχύει και  

 
Συµ@ληρωµατικά ισχύουν και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές @ράξεις 

(εφόσον δεν @εριλαµβάνονται στην κωδικο@οίηση), καθώς και λοι@ές διατάξεις @ου αναφέρονται ρητά ή 
α@ορρέουν α@ό τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της @αρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη 
(Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος @ου διέ@ει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της @αρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά @αρα@άνω. 

 
1.6 Προδιαγραφές και Κανονισµοί 

Για την εκτέλεση του @αρόντος έργου έχουν εφαρµογή: α) η υ@’ αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Α@όφαση 
του Ανα@ληρωτή Υ@ουργού ΥΠ.ΜΕ.∆Ι. (ΦΕΚ 2221 Β) «@ερί έγκρισης 440 ΕΤΕΠ µε υ@οχρεωτική εφαρµογή σε 
όλα τα ∆ηµόσια Έργα» και β) η υ@΄ αρ. ∆ΚΠ/οικ1211/01-08-2016 Α@όφαση του Υ@ουργού ΥΠ.ΜΕ.∆Ι. «@ερί  
αναστολής της υ@οχρεωτικής εφαρµογής @ενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ - 
ΕΤΕΠ)»και σύµφωνα µε την Εγκ.26/2012 (∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της ΓΓ∆Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. 
Συµ@ληρωµατικά των @αρα@άνω έχουν εφαρµογή τα «Ευρω@αϊκά Πρότυ@α» (ΕΤ) @ου έχουν εγκριθεί α@ό την 
Ευρω@αϊκή Ε@ιτρο@ή Τυ@ο@οίησης (CEN) ή α@ό την Ευρω@αϊκή Ε@ιτρο@ή Ηλεκτρονικής Τυ@ο@οίησης 
(CENELEC)  ως  «Ευρω@αϊκά  Πρότυ@α  CEN»  ή  ως  «Κείµενα  εναρµόνισης  (HD) σύµφωνα µε τους κοινούς 
κανόνες των οργανισµών αυτών. 

Ε@ι@λέον  κατά  σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται: 
α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες @ου έχουν εκ@ονηθεί µε διαδικασία αναγνωρισµένη α@ό 

τα κράτη - µέλη της Ευρω@αϊκής Ένωσης µε σκο@ό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής σε όλα τα 
κράτη - µέλη και έχουν δηµοσιευθεί στην Ε@ίσηµη Εφηµερίδα των Ευρω@αϊκών Κοινοτήτων. 

β. Οι «Ευρω@αϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) @ου είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιµήσεις της καταλληλότητας 
ενός @ροϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανο@οίηση των βασικών α@αιτήσεων για τις κατασκευές µε 
βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του @ροϊόντος και τους τιθέµενους όρους εφαρµογής και χρήσης του. 
Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται α@ό τον οργανισµό @ου είναι αναγνωρισµένος για τον σκο@ό αυτό α@ό το 
εκάστοτε κράτος - µέλος. 

γ. Οι Πρότυ@ες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υ@ουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) ή του @ρογενέστερου Υ@ουργείου ∆ηµοσίων Έργων (Υ.∆.Ε) @ου 
αναφέρονται σε εργασίες οι ο@οίες θεµατικά δεν @εριλαµβάνονται στις εγκεκριµένες ΕΤΕΠ υ@ό την 
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@ροϋ@όθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα Εναρµονισµένα Ευρω@αικά Πρότυ@α (hEN) @ου έχουν 
θεσ@ισθεί µε την σχετική ΚΥΑ. 

δ. Συµ@ληρωµατικά  @ρος  τα  @αρα@άνω,  θα  εφαρµόζονται  οι  @ροδιαγραφές  ΕΛΟΤ (Ελληνικού 
Οργανισµού Τυ@ο@οίησης) και σε συµ@λήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards 
Organization) και σε συµ@λήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ 

 
1.7 Γλώσσα 
 

Ε@ίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, η 
αλληλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υ@ηρεσίας. Σε @ερί@τωση @ου υ@άρχουν κείµενα συνταγµένα σε δύο γλώσσες, 
για κάθε @ερί@τωση ερµηνείας ε@ίσηµη και υ@ερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα. 

 
1.8  Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών 
 

Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία αλληλοσυµ@ληρώνονται αλλά σε @ερί@τωση ασυµφωνίας µεταξύ των 
@εριεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως εξής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη ∆ιακήρυξη 
Ανοικτής ∆ιαδικασίας : 

 
1) Το συµφωνητικό. 
2) Η ∆ιακήρυξη. 
3) Η Οικονοµική Προσφορά. 
4) Το Τιµολόγιο ∆ηµο@ράτησης. 
5) Η Ειδική Συγγραφή Υ@οχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6) Ο Προϋ@ολογισµός Μελέτης. 
7) Οι εγκεκριµένες µελέτες, @ου θα χορηγηθούν στον ανάδοχο α@ό την υ@ηρεσία και οι εγκεκριµένες 

τεχνικές µελέτες, @ου θα συνταχθούν α@ό τον Ανάδοχο, αν @ροβλέ@εται η @ερί@τωση αυτή α@ό τα 
συµβατικά τεύχη ή @ροκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις @ερί τρο@ο@οίησης των µελετών του έργου.  

8) Το χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, ό@ως αυτό τελικά θα εγκριθεί α@ό την 
Υ@ηρεσία 

Ε@ίσης έχουν συµβατική ισχύ, ε@όµενη των @αρα@άνω: 
(1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια. 
(2) Οι Ευρωκώδικες. 
(3) Οι Πρότυ@ες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ.∆.Ε.) 
(4) Οι @ροδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 

1.9 Σύµβαση 
 

Με τον όρο «Σύµβαση» νοείται η σύµβαση @ου @εριγράφεται στο τεύχος ∆ιακήρυξης σε συνδυασµό µε τα 
λοι@ά τεύχη ∆ηµο@ράτησης, µε βάση τα ο@οία ο ανάδοχος: 

- Θα εκτελέσει τις εργασίες οι ο@οίες @εριγράφονται στην εγκεκριµένη µελέτη, 
- Θα συντηρήσει το έργο, µε µέριµνα και δα@άνες του κατά το χρονικό διάστηµα 15 µηνών. 
 

Η σύµβαση για την εκτέλεση του έργου θα υ@ογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 135 του  Ν 
4412/2016, και στη διακήρυξη της δηµο@ρασίας . 
 
1.10  Ενστάσεις 

 
Ισχύουν τα οριζόµενα στην @αράγραφο 4.3 της σχετικής ∆ιακήρυξης. 
 

1.11 Εκχώρηση δικαιωµάτων-Υ@οκατάσταση 
 

Η υ@οκατάσταση του αναδόχου α@ό τρίτο στην κατασκευή µέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του 
έργου) ισχύει το άρθρο 164 του ν. 4412/2016. Για την αναγνώριση υ@εργολάβου ως εγκεκριµένου,  µε τις 
συνέ@ειες της @αρ. 2 του άρθρου 165 του ν. 4412/2016, υ@οβάλλεται στη διευθύνουσα υ@ηρεσία κοινή αίτηση του 
αναδόχου και του υ@εργολάβου. Κατά τα λοι@ά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 165 και 166 του ν. 
4412/2016, ό@ως ισχύουν σήµερα. 
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1.12 Μελέτες  του έργου 
 

Στον ανάδοχο θα δοθεί η εγκεκριµένη µε την υ@’ αριθµ. 14250/02-12-2019 Α@όφαση της ∆/νσης ∆ασών 
Ξάνθης µελέτη µε θέµα  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟΝ ∆ΑΣΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 
Χ.Θ. (0+000)».  

 
1.13 Συµµόρφωση µε το θεσµικό @λαίσιο-τήρηση των αστυνοµικών διατάξεων 

 
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη συµβατική υ@οχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του εσωτερικού 

δικαίου, την κοινοτική νοµοθεσία, καθώς και τη διεθνή νοµοθεσία, @ου έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο.  Η κατά 
τα @ροηγούµενα συµβατική υ@οχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους κανόνες δικαίου @ου διέ@ουν τις 
@ράξεις ή @αραλείψεις εκ@λήρωσης των συµβατικών του υ@οχρεώσεων ή @ράξεις ή @αραλείψεις @ου έγιναν 
κατά την εκ@λήρωση των υ@οχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές.  Ε@ι@ροσθέτως, ο 
Ανάδοχος αναλαµβάνει τη συµβατική υ@οχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της εσωτερικής νοµοθεσίας 
άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέ@ουν @ράξεις ή @αραλείψεις εκ@λήρωσης των συµβατικών του 
υ@οχρεώσεων ή @ράξεις ή @αραλείψεις @ου έγιναν κατά την εκ@λήρωση των υ@οχρεώσεών του αυτών και 
βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές. 

Οι ανωτέρω υ@οχρεώσεις του Αναδόχου ε@εκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς ευθύνης 
για τις @ερι@τώσεις @ου τυχόν έχουν εφαρµογή και της ο@οίας ο µηχανισµός κινείται αυτόµατα και α@ειλούνται 
κυρώσεις τόσο κατά του υ@αίτιου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της υ@ηκοότητάς του ή της έδρας του. 

Ε@ίσης ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υ@οχρέωση να ανακοινώνει αµέσως στην Υ@ηρεσία το @εριεχόµενο 
όλων των δικογράφων ή άλλων δηµοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, @ου του κοινο@οιούνται και αναφέρονται 
στην εκ@λήρωση των συµβατικών του υ@οχρεώσεων.  Η υ@οχρέωσή του αυτή καλύ@τει και έγγραφα @ου 
εκδόθηκαν α@ό αρχές της αλλοδα@ής. 

Ο Ανάδοχος,  ως υ@εύθυνος για την τήρηση των Νόµων, των Αστυνοµικών και λοι@ών διατάξεων, 
υ@οχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αµέλεια στη ∆ιευθύνουσα Υ@ηρεσία τις σχετικές διαταγές και 
εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά µε υ@οδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου και ασφαλείας κτλ., @ου α@ευθύνονται 
ή κοινο@οιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. 

 
1.14 Ευθύνη µελών κοινο@ραξίας 
 

Η ευθύνη µελών Κοινο@ραξίας διέ@εται α@ό τα οριζόµενα στο άρθρο 140 του ν. 4412/2016. 
 

2.  Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ (ΚτΕ) 
 

2.1 Α@αλλοτριώσεις 
 
Ο ΚτΕ ουδεµία υ@οχρέωση αναλαµβάνει για να α@αλλοτριώσει ή/ και @αραχωρήσει χώρους για ίδρυση 

λατοµείων, για δανειοληψία, για α@όθεση, για εγκαταστάσεις εργοταξίων κτλ. Οι χώροι αυτοί θα @ρέ@ει να 
εξευρεθούν και ενοικιαστούν ή/ και αγοραστούν α@ό τον Ανάδοχο µε α@οκλειστική του µέριµνα και δα@άνη. 
 
2.2 Άδειες και εγκρίσεις 

 
Ο Ανάδοχος υ@οχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, µε µέριµνα, ευθύνη και δα@άνες του, των κάθε είδους 

αδειών ή υ@οχρεωτικών @αραστατικών στοιχείων @ου @ροβλέ@ονται α@ό τη νοµοθεσία ή αλλαχού και @ου είναι 
α@αραίτητες @ροϋ@οθέσεις  για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα @ρέ@ει να 
υ@οβάλλει το σχετικό αίτηµά του στην, κατά @ερί@τωση, αρµόδια Υ@ηρεσία. Παράλληλα οφείλει να κοινο@οιεί 
το αίτηµά του (µε αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην ∆ιευθύνουσα Υ@ηρεσία.  Η υ@οχρέωση 
αυτή ισχύει και για τις @ερι@τώσεις αδειών ή υ@οχρεώσεων χρηµατοοικονοµικής φύσης. 

Ο  ΚτΕ ουδεµία υ@οχρέωση αναλαµβάνει για να @αράσχει στον Ανάδοχο τις α@αιτούµενες διοικητικές 
άδειες για τη διενέργεια των @ράξεων εκ@λήρωσης των συµβατικών του υ@οχρεώσεων. 

 
Όσον αφορά άδειες @ου µ@ορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρµόδιας διοικητικής αρχής, ο 

Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει α@οκλειστικά τον κίνδυνο µη έκδοσής τους. Κατ' εξαίρεση, ο ΚτΕ αναλαµβάνει 
την υ@οχρέωση να τον συνδράµει, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες @ροϋ@οθέσεις: 

1. Ο νόµος καταλεί@ει στον ΚτΕ τη διακριτική ευχέρεια να @αράσχει τη συνδροµή αυτή ή όχι. 
2. Η @αροχή της συνδροµής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του ευχέρειας ή 

κατάχρηση εξουσίας. 
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Ο ΚτΕ αναλαµβάνει να @αράσχει τη συνδροµή του κατό@ιν σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου και µόνο µε 
τους τύ@ους και τα µέσα, @ου του ε@ιτρέ@ει ή του ε@ιβάλλει η κατά @ερί@τωση εφαρµοστέα για την έκδοσή της 
άδειας διοικητική ή α@οδεικτική διαδικασία. 
 
2.3  Εκ@λήρωση οικονοµικών υ@οχρεώσεων του ΚτΕ 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 137 και 152 του ν. 4412/2016, ό@ως ισχύουν σήµερα. 
 
2.4  Ο Ε@ιβλέ@ων 

 
Η ε@ίβλεψη κατασκευής του έργου γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 136 του ν. 4412/2016 ό@ως ισχύει  σήµερα. 

Η διευθύνουσα υ@ηρεσία ορίζει, ως ε@ιβλέ@ων,  τεχνικό υ@άλληλο @ου θα @αρακολουθεί το έργο και γενικά θα 
@ροβαίνει σε κάθε νόµιµη ενέργεια για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων. Παρακολουθεί και ελέγχει την 
@οιότητα και @οσότητα των εργασιών και γενικά να τηρούνται οι όροι της σύµβασης και της @αρούσας 
συγγραφής α@ό τον ανάδοχο. 

Εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και µετά α@ό αυτή µέχρι της οριστικής @αραλαβής, ο 
ε@ιβλέ@ων κρίνει ότι η κατασκευή του έργου ή τµήµατος αυτού δεν @ληροί τους όρους της σύµβασης ή το έργο 
έχει ελαττώµατα το αναφέρει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα Υ@ηρεσία και αυτή αφού δια@ιστώσει κατό@ιν 
ε@ιθεώρησης τα ελαττώµατα αυτά α@ευθύνει στον ανάδοχο ειδική διαταγή σχετικά µε την α@οκατάσταση τους 
µέσα σε εύλογη @ροθεσµία ή το @οσοστό µείωσης της αµοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες και 
@ιθανόν και την εκτέλεση ορισµένων εργασιών για τον @εριορισµό των ελαττωµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 159 
@αρ 3 του ν. 4412/2016  ό@ως ισχύει σήµερα. 

Ο Ανάδοχος  οφείλει να ε@ιτρέ@ει ελεύθερα την είσοδο στον ε@ιβλέ@οντα  και σε όλους τους εντεταλµένους 
για την ε@ίβλεψη του έργου υ@αλλήλους της Υ@ηρεσίας, ό@ως ε@ίσης και στους συµβούλους, @ου τυχόν θα 
χρησιµο@οιήσει η Υ@ηρεσία για να τη συνδράµει και για ό@οιον άλλο η Υ@ηρεσία α@οφασίσει να δώσει σχετική 
έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 138 @αρ 14 του ν. 4412/2016 ό@ως ισχύει σήµερα. 

Το γεγονός ότι η Υ@ηρεσία ε@ιβλέ@ει το έργο δεν α@αλλάσσει τον Ανάδοχο α@ό ο@οιαδή@οτε ευθύνη @ου 
@ροκύ@τει α@ό τις συµβατικές του υ@οχρεώσεις και τους ισχύοντες νόµους (βλ. και Άρθρο 3.1 της @αρούσας 
«Υ@οχρεώσεις του Αναδόχου). 
 
2.5 Αντικατάσταση Ε@ιβλέ@οντα 
 

Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα της αντικατάστασης του ε@ιβλέ@οντα ο@οτεδή@οτε και για ο@οιοδή@οτε αιτία, 
χωρίς εκ του λόγου τούτου να θεωρείται ότι @ροσβάλλεται έννοµο συµφέρον του Αναδόχου ή να 
στοιχειοθετείται δικαίωµα στον Ανάδοχο να αξιώσει α@οζηµίωση ή @αράταση @ροθεσµιών. 

 
3.   Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

 
3.1 Υ@οχρεώσεις του Αναδόχου 

 
Οι γενικές υ@οχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 138 του ν. 4412/2016 ό@ως ισχύει σήµερα. 
Ο ανάδοχος είναι υ@οχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύµβασης και τις σύµφωνες 

@ρος αυτή και το νόµο έγγραφες εντολές της διευθύνουσας υ@ηρεσίας. Υ@οχρεούται να εφαρµόζει @ιστά τα 
@ροβλε@όµενα α@ό την εγκεκριµένη µελέτη, τη διακήρυξη και @ροϋ@ολογισµό του έργου, σε ό,τι αφορά τις 
µονάδες εργασίας και την τήρηση των τεχνικών @ροδιαγραφών, χωρίς καµιά @αρέκκλιση χωρίς την έγκριση της 
Υ@ηρεσίας, 

Οι σύµφωνες µε τους όρους της σύµβασης και το νόµο, έγγραφες εντολές @ου δίνονται α@ό το αρµόδιο 
όργανο για συµ@λήρωση ή τρο@ο@οίηση των στοιχείων της µελέτης καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριµένων 
συµ@ληρωµατικών εργασιών είναι υ@οχρεωτική για τον ανάδοχο. Σχετικά µε τις αυξοµειώσεις εργασιών και τις 
νέες εργασίες ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 156 του ν. 4412/2016 ό@ως ισχύει σήµερα. Ο ανάδοχος δεν 
δικαιούται να λάβει α@οζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργα @ου έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, 
έστω και αν βελτιώνουν το έργο.  

Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος αντιµετω@ίσει συνθήκες ή εµ@όδια τα ο@οία δεν 
@ροβλέ@ονται α@ό τη µελέτη και την Τεχνική @εριγραφή, οφείλει να ειδο@οιήσει αµέσως και εγγράφως την 
∆ιευθύνουσα Υ@ηρεσία  για την @εραιτέρω αντιµετώ@ιση τούτων. 

Ο ανάδοχος υ@οχρεούται µε @ρωτοβουλία και ευθύνη δική του να βρει τα κατάλληλα για τα έργα 
µηχανήµατα στον αριθµό και στο είδος @ου χρειάζονται για την έντεχνη και εντός της ολικής @ροθεσµίας, @ου 
@ροβλέ@εται α@ό το άρθρο 6.3 της @αρούσας (Συνολική Προθεσµία),  @εράτωσης των εργασιών.  
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Καµία @αράταση της συµβατικής @ροθεσµίας ή @ρόσθετη α@οζηµίωση @έραν των συµβατικών τιµών 
µονάδας αναγνωρίζεται σε @ερί@τωση δυσκολιών για την εξεύρεση µηχανηµάτων, βλαβών ή αδυναµιών 
χρησιµο@οίησης αυτών. Οι χειριστές των µηχανηµάτων @ρέ@ει να κατέχουν το ανάλογο µε το µηχάνηµα 
δί@λωµα. Οι δα@άνες µεταφοράς των µηχανηµάτων στους τό@ους των έργων βαρύνουν τον ανάδοχο.  

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει όλες τις δα@άνες τις σχετικές µε τους µισθούς, ηµεροµίσθια  ασφαλιστικές 
εισφορές και λοι@ές εργοδοτικές ε@ιβαρύνσεις του @ροσω@ικού το ο@οίο θα α@ασχολήσει κατά την εκτέλεση των 
εργασιών. Ε@ίσης τον ανάδοχο ε@ιβαρύνει η αξία των κάθε φύσεως υλικών @ου θα χρησιµο@οιηθούν κατά την 
εκτέλεση των εργασιών (καύσιµα -λι@αντικά -εκρηκτικά, κ.λ.@.) τα µισθώµατα των µηχανηµάτων, µεταφορικών 
µέσων ως ε@ίσης και όλα τα γενικά έξοδα αυτού.  

Ο ανάδοχος υ@οχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και 
κανονισµών για την @ρόληψη ατυχηµάτων στο @ροσω@ικό του ή στο @ροσω@ικό του φορέα του έργου ή σε 
ο@οιονδή@οτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων @ροστασίας του @εριβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη µέτρων 
ασφάλειας είναι υ@οχρεωµένος να εκ@ονεί µε ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη 
@ροσωρινής σήµανσης έργων κλ@) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα. Φέρει δε ακέραια την ευθύνη για κάθε 
ατύχηµα το ο@οίο ήθελε συµβεί, σε ο@οιονδή@οτε κατά την εκτέλεση των εργασιών @ου ανέλαβε.  

Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζηµιά  @ου @ροκαλείται α@ό αυτόν ή το συνεργείο του στο ∆ηµόσιο ή 
ο@οιονδή@οτε τρίτο.  

 Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος υ@οχρεούται να @ροστατεύει την υ@άρχουσα βλάστηση του 
χώρου εκτέλεσης των εργασιών, φέρει δε ακέραια την ευθύνη τυχόν εκρήξεως @υρκαγιάς α@ό αιτία @ου σχέση θα 
έχει µε το εργοτάξιο.  

Οι δα@άνες της ε@ί του εδάφους εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, της κατασκευής σταθερών 
σηµείων, εκτύ@ωσης σχεδίων, καταµετρήσεων εν γένει, η σύσταση των εργοταξίων, η συντήρηση των οδών 
@ροσ@ελάσεως του έργου, βαρύνουν τον ανάδοχο.  

Ο ανάδοχος υ@οχρεούται να µην εµ@οδίζει την εκτέλεση εργασιών @ου δεν @εριλαµβάνονται στη σύµβαση 
α@ό άλλους εργολή@τες @ου χρησιµο@οιεί η Υ@ηρεσία ή α@ό την ίδια την Υ@ηρεσία, ή και το @ροσω@ικό αυτής ή 
κάθε άλλης αρχής @ου ασχολείται µε την εκτέλεση έργου µέσα στο ίδιο εργοτάξιο ή @λησίον αυτού.  

Η δα@άνη εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών έχει υ@ολογισθεί στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου και για 
το λόγο αυτό καµίας άλλης @ρόσθετης α@οζηµίωσης δικαιούται ο εργολάβος.  

 
3.2 Ε@αλήθευση στοιχείων @ου χορηγούνται 

 
Ο Ανάδοχος υ@οχρεούται, µετά την υ@ογραφή της σύµβασης (αλλά και όλοι οι διαγωνιζόµενοι κατά τη 

φάση του διαγωνισµού εφόσον το κρίνουν αναγκαίο) να ε@αληθεύσει όλα τα στη διάθεσή τους στοιχεία α@ό την 
Υ@ηρεσία.  

Ο έλεγχος των διατιθεµένων στοιχείων µε ε@ί τό@ου µετρήσεις υ@άγεται στην κατηγορία των ειδικών 
υ@οχρεώσεων του Αναδόχου, για τις ο@οίες δεν @ροβλέ@εται καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο.  

 
3.3 ∆ιεύθυνση  του Έργου α@ό τον Ανάδοχο 

  
Η διεύθυνση των έργων α@ό τον ανάδοχο στους τό@ους κατασκευής γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 139 του 

ν. 4412/2016 ό@ως ισχύει  σήµερα. Ειδικότερα θα @ρέ@ει να γίνεται α@ό τεχνικούς @ου έχουν τα κατάλληλα 
@ροσόντα και είναι α@οδεκτοί α@ό την Υ@ηρεσία. Η ε@ί τό@ου των έργων @αρουσία τεχνικού στελέχους ή 
τεχνικού υ@αλλήλου της εργολη@τικής ε@ιχείρησης είναι υ@οχρεωτική και ανάλογη µε τη φύση και το µέγεθος 
του κατασκευαζόµενου έργου.  

Για το @ροσω@ικό @ου α@οτελεί την ελαχίστη στελέχωση, α@αιτείται @ροσκόµιση στη διευθύνουσα υ@ηρεσία 
βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην ο@οία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των 
εργαζοµένων.  

 
3.4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 
Για την υ@ογραφή της σύµβασης α@αιτείται η @αροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, ό@ως ισχύει σήµερα και την υ@΄αριθµ 588/29-01-2018 κατευθυντήρια οδηγία 19 
(2η Έκδοση) της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 

 
3.5 Νόµιµος εκ@ρόσω@ος Αναδόχου 

 
Ισχύουν  όσα ορίζονται στο άρθρο 135 @αρ. 3, στο άρθρο 139  και στο άρθρο 143 του ν. 4412/2016 ό@ως 

ισχύουν σήµερα. 
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Η διεύθυνση των έργων α@ό την @λευρά του αναδόχου στους τό@ους κατασκευής τους γίνεται α@ό 
τεχνικούς @ου έχουν τα κατάλληλα @ροσόντα και είναι α@οδεκτοί α@ό την Υ@ηρεσία. Η ε@ί τό@ου των έργων 
@αρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υ@αλλήλου της εργολη@τικής ε@ιχείρησης είναι υ@οχρεωτική και 
ανάλογη µε τη φύση και το µέγεθος του κατασκευαζόµενου έργου. 

Ο ανάδοχος γνωστο@οιεί στη διευθύνουσα υ@ηρεσία τη νόµιµη εκ@ροσώ@ησή ή τους τυχόν @ληρεξούσιους. 
Όταν @ρόκειται για υ@ογραφή του χρονοδιαγράµµατος, των ε@ιµετρήσεων, των @ρωτοκόλλων αφανών 

εργασιών, των @ρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδος νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) των 
Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, συµ@ληρωµατικών συµβάσεων, των @ιστο@οιήσεων και της ε@ί τό@ου 
@αρακολούθησης και διοίκησης κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος µ@ορεί να αντι@ροσω@ευθεί α@ό τεχνικό 
στέλεχος της ε@ιχείρησης ή άλλο τεχνικό @ου έχει τα νόµιµα τυ@ικά και ουσιαστικά @ροσόντα. 

Σε @ερί@τωση κοινο@ραξίας ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 140 του ν. 4412/2016, ό@ως ισχύει σήµερα. 
 

3.6 Υ@εργολαβία 
 
Ισχύουν τα οριζόµενα στο  άρθρο 131 του ν. 4412/2016 ό@ως ισχύουν σήµερα. 
Σε @ερί@τωση χρησιµο@οίησης υ@εργολάβων για την εκτέλεση µέρους του έργου, ο Ανάδοχος, σε κάθε 

@ερί@τωση, @αραµένει µόνος και α@οκλειστικός υ@εύθυνος για τις υ@όψη εργασίες, τις συνυφασµένες συνέ@ειες 
και ευθύνες σύµφωνα µε το άρθρο 138 του ν. 4412/2016 ό@ως ισχύει σήµερα. 

Η Υ@ηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει κάθε στοιχείο (συµβατικό, οικονοµικό, @ροόδου, ολοκλήρωσης 
κτλ.) @ου σχετίζεται µε την εκ@λήρωση των υ@οχρεώσεων των υ@εργολάβων, ως εάν αυτά αφορούσαν την 
εκ@λήρωση συµβατικών υ@οχρεώσεων του Αναδόχου κατά τη σύµβαση. 
 
3.7 Συνεργασία µε τον ΚτΕ, το @ροσω@ικό της ε@ίβλεψης και µε τρίτους 

 
Γενικά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 138 του ν. 4412/2016 ό@ως ισχύει σήµερα. 
Ο Ανάδοχος υ@οχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών α@ό την Υ@ηρεσία ή α@ό άλλους 

εργολή@τες @ου χρησιµο@οιούνται α@ό τον Κύριο του Έργου σε εργασίες @αρά@λευρων χώρων, @ου δεν 
@εριλαµβάνονται στη σύµβαση του, ενώ @ρέ@ει να συνεργαστεί, κατά το δυνατόν, µε τους τυχόν @ροηγούµενους 
ή ε@όµενους αναδόχους των έργων για την τάχιστη α@οτύ@ωση και @αραλαβή της @αρούσας κατάστασης των 
έργων ως έχουν.   

Ενδεικτικά, αναφέρονται ως µέτρα διευκόλυνσης, η εξασφάλιση διελεύσεων (οχηµάτων/ µηχανηµάτων/ 
@ροσω@ικού / υλικών) άλλων εργολη@τών, η ρύθµιση της σειράς των εργασιών του ώστε να συντονίζονται µε τις 
εργασίες α@ό την @αρουσία άλλων εργολη@τών στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ή/και α@ό την 
εγκατάσταση εξο@λισµού του ΚτΕ ή άλλων. Κατά τον ίδιο τρό@ο θα @ρέ@ει να συµ@εριφέρεται και µε τα 
συνεργεία ή τους εργολή@τες των Εταιρειών και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, @ου τυχόν θα εργάζονται στα 
εργοτάξια ή τις @αρυφές του έργου. 

 
 

3.8 Α@αιτούµενα µέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο* 
 
3.8.1 Ο ανάδοχος έχει την υ@οχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων 
και κανονισµών για την @ρόληψη ατυχηµάτων στο @ροσω@ικό του, ή στο @ροσω@ικό του φορέα του έργου, ή σε 
ο@οιονδή@οτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστο@οιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή ε@αγγελµατικών 
ασθενειών κατά τη φάση κατασκευής του έργου: Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ 37 @αρ. 7), Ν.3850/10** (αρ. 
42) 
 
3.8.2 Στα @λαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υ@οχρεούται: 
 

α. Να εκ@ονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη @ροσωρινής σήµανσης έργων κλ@) και να 
λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα ν. 4412/2016 (αρθρ. 138 @αρ. 7) 

 
β. Να λαµβάνει µέτρα @ροστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

(ΣΑΥ), ό@ως αυτό ρυθµίζεται µε τις α@οφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε: ∆ΙΠΑ∆/οικ177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 
και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τρο@ο@οιήσεις ή 
άλλες αναγκαίες ανα@ροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου: ν. 
4412/2016 (αρθρ. 138 @αρ.8). 

γ. Να ε@ιβλέ@ει ανελλι@ώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να 
τους ενηµερώνει/εκ@αιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά 
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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 τη σωστή εφαρµογή της @αρ.γ στους αλλοδα@ούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση α@ό 

αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται α@αραίτητη ώστε να µ@ορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον 
τρό@ο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών @ερι@τώσεων ό@ου τµήµα ή όλο το έργο έχει 
αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

 
3.8.3 Σύµφωνα µε τα @ροαναφερόµενα της @αρ.2, ο ανάδοχος υ@οχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 
 
3.8.3.1 Εκ των @ροτέρων γνωστο@οίηση-Σχέδιο Ασφαλείας Υγείας (ΣΑΥ)- Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) 

και συγκεκριµένα: 
 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια ε@ιθεώρηση εργασίας @ριν α@ό την έναρξη των εργασιών, την εκ των 
@ροτέρων γνωστο@οίηση, @ροκειµένου για εργοτάξιο µε @ροβλε@όµενη διάρκεια εργασιών @ου θα υ@ερβαίνει 
τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο ο@οίο θα α@ασχολούνται ταυτόχρονα @ερισσότεροι α@ό 20 εργαζόµενοι ή ο 
@ροβλε@όµενος όγκος εργασίας θα υ@ερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια: Π∆305/96 (αρ. 3 @αρ. 12 και 13). Η 
γνωστο@οίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το @αράρτηµα III του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

 
β. Να ακολουθήσει τις υ@οδείξεις/@ροβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα ο@οία α@οτελούν τµήµα της τεχνικής 

µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ 3 @αρ. 8) και την ΥΑ 
∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε . 

 
γ. Να ανα@τύξει, να @ροσαρµόσει και να συµ@ληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν @αραλείψεις 

@ου θα δια@ιστώσει ο ίδιος ή @ου θα του ζητηθούν α@ό την Υ@ηρεσία), σύµφωνα µε τη µεθοδολογία @ου θα 
εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλ@ (µέθοδος 
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, @ολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξο@λισµός κλ@.) 

 
δ. Να ανα@ροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να @εριληφθούν σε αυτά εργασίες @ου θα @ροκύψουν λόγω 

τρο@ο@οίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις ο@οίες θα α@αιτηθούν τα @ροβλε@όµενα α@ό την ισχύουσα 
νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας: Π∆ 305/96 (αρ. 3 @αρ. 9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (@αρ.2.9) του 
(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε . 

 
 ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: Π∆ 305/96 (αρ. 3 @αρ. 10) και 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (@αρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση ελεγκτικών αρχών. 
στ. Συµ@ληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφαλείας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφαλείας 

Υγείας (ΦΑΥ). 
 

Το ΣΑΥ α@οσκο@εί στην @ρόληψη και στον @εριορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα 
άλλα εµ@λεκόµενα µέρη @ου @αρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 
 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ α@οσκο@εί στην @ρόληψη και στον @εριορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά 
ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την ε@ισκευή του έργου. 

1. Το @εριεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ. 3 @αρ.5-7) και στις ΥΑ: 
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρθ. 3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (@αρ. 2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 
2. Η υ@οχρέωση εκ@όνησης ΣΑΥ @ροβλέ@εται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 @αρ.4), όταν: 

 
α. α@αιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα α@ασχοληθούν @ερισσότερα του ενός 

συνεργεία στην κατασκευή. 
β. οι εργασίες @ου @ρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαιτέρους κινδύνους: Π.∆. 305/96 (αρθ. 12 

@αράρτηµα II) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Η έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 @αρ. 1 σε συνδυασµό µε το @αράρτηµα I του άρθρου 12 του Π∆ 
305/96 
** Ο Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων αρ. δεύτερο, 
καταργεί διατάξεις @ου ρυθµίζονται α@ό αυτόν ό@ως διατάξεις των: Ν. 1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κ.λ@. 
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γ. α@αιτείται εκ των @ροτέρων γνωστο@οίηση στην αρµόδια ε@ιθεώρηση εργασίας. 
δ. για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, ε@ιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο 

δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του έργου α@ό 
την αρµόδια Ε@ιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 @αρ. 1 εδάφιο α΄του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 
249/Α/25-11-2011) και την αρ. @ρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως α@αραίτητο στοιχείο για την @ροσωρινή και οριστική @αραλαβή  κάθε ∆ηµόσιου 

Έργου ν. 4412/2016 (αρθρ. 170 και 172). 
 
4. Μετά την α@ο@εράτωση 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 @αρ. 11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (@αρ.2.9∆) 
του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε 

 
5. ∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την εκ@όνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ @εριλαµβάνονται στην 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. @ρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
3.8.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας-τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας 
 

Ο ανάδοχος υ@οχρεούται: 
Α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο α@ασχολήσει λιγότερους α@ό 50 

εργαζόµενους  
 
Β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν α@ασχολήσει στο έργο 50 και άνω 

εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 @αρ.2 & αρ.4 έως 25) 
 
Γ. Τα @αρα@άνω καθήκοντα µ@ορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην ε@ιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της 

ε@ιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υ@ηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν 
αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της ε@ιχείρησης γίνεται εγγράφως α@ό τον 
ανάδοχο και αντίγραφό της κοινο@οιείται στην το@ική Ε@ιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε α@αραίτητα α@ό 
αντίστοιχη δήλωση α@οδοχής: Ν. 3850/10 (αρ. 9). 

 
∆. Στα @λαίσια των υ@οχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των:  τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, 

εντάσσεται και η υ@οχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων: 
 

1. Γρα@τή εκτίµηση @ρος τον ανάδοχο, α@ό τους τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων 
κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµ@εριλαµβανοµένων εκείνων @ου 
αφορούν οµάδες εργαζοµένων @ου εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν. 3850/10 (αρ. 43 @αρ. 1α και 
@αρ. 3-8). 

 
2. Βιβλίο υ@οδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο ο@οίο θα αναγράφουν τις υ@οδείξεις 

τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν. 3850/10 (αρ. 14 @αρ. 1 και αρ. 17 @αρ. 1) 
 

Ο ανάδοχος υ@οχρεούται να λαµβάνει ενυ@όγραφα γνώση των υ@οδείξεων αυτών. 
Το βιβλίο υ@οδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται α@ό την 
αρµόδια ε@ιθεώρηση εργασίας. 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γρα@τές υ@οδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας 
(Ν. 3850/10 αρ. 20 @αρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις α@όψεις του και να τις κοινο@οιεί και στην ε@ιτρο@ή 
Υγείας και Ασφαλείας (Ε.Υ.Α.Ε.) ή στον εκ@ρόσω@ο των εργαζοµένων των ο@οίων η σύσταση και οι 
αρµοδιότητες @ροβλέ@ονται α@ό τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
Σε @ερί@τωση διαφωνίας η διαφορά ε@ιλύεται α@ό τον ε@ιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

 
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο ο@οίο θα @εριγράφεται η αιτία και η @εριγραφή του ατυχήµατος και να το θέτει 

στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν. 3850/10 (αρ.43 @αρ.2β). 
Τα µέτρα @ου λαµβάνονται για την α@οτρο@ή ε@ανάληψης @αροµοίων ατυχηµάτων, καταχωρούνται 
στο βιβλίο υ@οδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες ε@ιθεωρήσεις εργασίας, στις @λησιέστερες αστυνοµικές 
αρχές και στις αρµόδιες υ@ηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον ο@οίο υ@άγεται ο εργαζόµενος 
όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον @ρόκειται @ερί σοβαρού τραυµατισµού ή 
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θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία @ου δύναται να χρησιµεύσουν για την εξακρίβωση των 
αιτιών του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 @αρ.2α) 

 
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων @ου είχαν ως συνέ@εια για τον εργαζόµενο ανικανότητα 

εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν. 3850/10 (αρ.43 @αρ.2γ) 
 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζοµένου Ν. 3850/10 (αρ. 18 @αρ.9) 

 
3.8.3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων ασφαλείας (ΗΜΑ) 
 

Ο ανάδοχος υ@οχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 
α@αιτείται εκ των @ροτέρων γνωστο@οίηση στην αρµόδια ε@ιθεώρηση εργασίας, @ριν την έναρξη των εργασιών 
στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 @αρ.14) σε συνδυασµό µε την ΥΑ 130646/1984 του (τ.) 
Υ@ουργείου Εργασίας. 
 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την @αρα@άνω ΥΑ α@ό τις κατά τό@ους ∆/νσεις, Τµήµατα Ή γραφεία 
Ε@ιθεώρησης Εργασίας και συµ@ληρώνεται α@ό τους ε@ιβλέ@οντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας 
Υ@ηρεσίας, α@ό τους υ@όχρεους για τη διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ότι αφορά τα 
α@οτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, α@ό το αρµόδιο όργανο ελέγχου ό@ως ο ε@ιθεωρητής εργασίας, κλ@: Π∆ 
1073/81 (αρ.113), Ν. 1396/83 (αρ.8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αριθµ. @ρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208/12-9-
2003. 
 
3.8.3.4   Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολογίου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 

Για την @ιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, @ρέ@ει αυτό να σχετίζεται µε το ΗΜΑ. 
Στα @λαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµ@λουτισµός του ΣΑΥ 
και ε@ίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται @αρα@οµ@ή των αναγραφόµενων υ@οδείξεων/ δια@ιστώσεων στην 
αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρό@ο αυτό διευκολύνεται και ε@ιτυγχάνεται ο στόχος της @ρόληψης του ατυχήµατος. 
 
3.8.4.   Α@αιτούµενα µέτρα ασφαλείας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 
 
3.8.4.1 Προετοιµασία εργοταξίου-Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
  

Ο ανάδοχος υ@οχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα @αρακάτω 
µέτρα ασφάλειας και υγείας: 
 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και @ερίφραξη του @εριβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε 
ιδιαίτερη @ροσοχή στη σήµανση και @ερίφραξη των ε@ικίνδυνων θέσεων: Π∆ 105/95, Π∆ 305/96 (αρ.12 @αραρτ. 
IV µέρος Α, @αρ. 18.1) 

 
β. τον εντο@ισµό και τον έλεγχο @ροϋ@άρχουσων της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων και εκτρο@ή τυχόν υ@αρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω α@ό το εργοτάξιο, ώστε να 
@αρέχεται @ροστασία στους εργαζοµένους α@ό τον κίνδυνο ηλεκτρο@ληξίας: Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 
(αρ. 12 @αραρτ. IV  µέρος Β, τµήµα II, @αρ.2). 

 
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κλ@) 

και τα α@αιτούµενα µέτρα @ροστασίας των εργαζοµένων α@ό τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: Π∆ 
1073/81 (αρ.92-95), Π∆ 305/96 (αρ.12, @αραρτ. IV µέρος Α, @αρ. 6). 

 
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώ@ισης εκτάκτων καταστάσεων ό@ως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής-διάσωσης 

και εξόδων κινδύνου, @υρασφάλεια, εκκένωση χώρων α@ό τους εργαζόµενους, @ρόληψη-αντιµετώ@ιση 
@υρκαγιών & ε@ικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύ@αρξη @υροσβεστήρων, κλ@: Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), 
Π∆ 305/96 (αρ.12, @αραρτ. IV µέρος Α, @αρ. 3,4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

 
ε. Την εξασφάλιση @αροχής @ρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξο@λισµού (ύ@αρξη 

χώρων @ρώτων βοηθειών, φαρµακείου, α@οχωρητηρίων, νι@τήρων, κλ@): Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 
(αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ. 12 @αράρτ. IV µέρος Α,  @αρ. 13 ,14). 
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στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους 
ό@ως: @ροστατευτικά κράνη, µ@ότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλ@, 
εφόσον τους ενηµερώσει εκ των @ροτέρων σχετικά µε τους κινδύνους α@ό τους ο@οίους τους @ροστατεύει ο 
εξο@λισµός 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 τρο@ο@. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και ΥΑ οικ. Β.5261/190/97, Π∆ 396/94, Π∆ 
305/96 (αρ.9, @αρ.γ). 
 
3.8.4.2 Εργοταξιακή σήµανση-σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση-εκφόρτωση-ενα@όθεση υλικών, 

θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί @αράγοντες κλ@ 
 

Ο ανάδοχος υ@οχρεούται : 
α. Να @ροβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκο@ό την ασφαλή διέλευση των @εζών 

και των οχηµάτων α@ό την @εριοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 
 

- Την Υ.Α. αριθµ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕ∆Ι: Οδηγίες σήµανσης εκτελούµενων 
έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Την ΚΥΑ αριθµ. 6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕ∆Ι « Υ@οχρεώσεις και µέτρα για την 
ασφαλή διέλευση των @εζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους @όλεων και 
οικισµών @ου @ροορίζονται για την κυκλοφορία @εζών» 

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

 
β. Να τηρεί τις α@αιτήσεις ασφάλειας @ου αφορούν σε εργασίες ενα@όθεσης υλικών στις οδούς, 

κατάληψης τµήµατος οδού και @εζοδροµίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47,48) και η τρο@. αυτού Ν. 3542/07 (αρ. 43,44). 
 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 

α@αιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών 
@ροβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλ@: Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), 
Π∆ 305/96 (αρ. 8.δ και αρ. 12, @αραρτ. IV µέρος Α, @αρ. 2), Ν. 3850/10 (αρ.31,35). 
 

δ. Να @ροβεί στα α@αραίτητα µέτρα ασφάλειας @ου αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
α@οθήκευσης, 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 @αραρτ.IV µέρος Α @αρ.11 και µέρος Β τµήµα II 
@αρ. 4] , Ν. 2696/99 (αρ.32) και η τρο@. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα @ροστασίας των εργαζοµένων @ου αφορούν: 
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο: Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) @ροφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και 

της ράχης α@ό χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: Π∆ 397/94,  δ) @ροστασία α@ό φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς @αράγοντες : Ν.3850/10 (αρ.36-41), Π∆ 82/10. 

 
3.8.4.3   Μηχανήµατα έργων/εξο@λισµοί εργασίας-α@οδεικτικά στοιχεία αυτών. 
 
Οι εξο@λισµοί 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 λοι@ού εξο@λισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, 
κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλ@): Π∆ 1073/81 (αρ. 17, 45-74), Ν.1430/84 (αρ. 11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 
499/91, Π∆ 395/94 και οι τρο@. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (@αραρτ. ΙΧ), Π∆ 
305/96 (αρ. 12 @αραρτ. IV µέρος Β τµήµα II @αρ. 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 @αράρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ @αρ. 7.4 και 

8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), @ρέ@ει να συνοδεύονται α@ό τα εξής στοιχεία: 
 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
 
3. Α@οδεικτικά στοιχεία ασφάλισης 
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4. Α@οδεικτικά @ληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, @αραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα 

ΙΙ, @αρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (@αραρτ. ΙΙ, @αρ.2.1)  
Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει το χειριστή. 

 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξο@λισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση-εγκατάσταση, 

καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο ο@οίο θα καταχωρούνται τα α@οτελέσµατα 
των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ.4α @αρ.3 και 6). 

 
7. Πιστο@οιητικό ε@ανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 

αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 και 
αρ.4. @αρ.7). 

 
3.8.5. Νοµοθετήµατα @ου @εριέχουν @ρόσθετα α@αιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα ο@οία 

τηρούνται κατά @ερί@τωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 
 
Ο ανάδοχος υ@οχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, @έρα α@ό τα @ροαναφερόµενα, @ρόσθετα 

α@αιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά @ερί@τωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 
εκτελούµενου έργου. 
 
Τα εν λόγω α@αιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα @αρακάτω νοµοθετήµατα: 
 
3.8.5.1 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 @αρ.4 @αραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τρο@. αυτής: ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ.12, @αραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ, @αρ. 11), 
ΚΥΑ 3329/89 και η τρο@. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τρο@. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06, 
ΥΑ 21017/84/09. 
 
3.8.5.2  Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλ@), 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, 
@αρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τρο@. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 @αρ.4 @αραρτ. 
ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τρο@. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τρο@. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12, @αραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ, 
@αρ. 10). 
 
3.8.5.3  Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας-ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 
 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ.7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 @αρ.4 
@αραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ.12, @αραρτ. ΙV µέρος Α @αρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ @αρ.4-6,14). 
 
3.8.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκο@ής & λοι@ές θερµές εργασίες  
 
Π∆ 95/78,  Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99, 104, 105), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 @αρ.4 @αραρτ. ΙΙΙ), 
Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Α@όφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
 
3.8.5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές κλ@) 
 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26-33, αρ. 98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 @αρ.4 @αραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 
(αρ.12, @αραρτ. ΙV µέρος Β τµήµα ΙΙ @αρ.12). 
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3.8.6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις @ου @εριλαµβάνουν τα 

α@αιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
 
Α. ΝΟΜΟΙ  
Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π.∆. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 
Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Π.∆. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 
Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Π.∆. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 
Ν. 2168/93 ΦΕΚ 147/Α/93 Π.∆. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 
Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Π.∆. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 
Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 Π.∆. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 
Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 Π.∆. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 
Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Π.∆. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 
Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12   
Ν. 4412/16 ΦΕΚ 147/Α/16   
Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Π.∆. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 
Π.∆. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 
Π.∆. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 
Π.∆. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 ΚΥΑ αρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 
Π.∆. 1073/81 ΦΕΚ 260/Α/81 ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 
Π.∆. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΚΥΑ αρ.8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 
Π.∆. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΥΑ αρ.οικ.31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 
Π.∆. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 
Π.∆. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 
Π.∆. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 
Π.∆. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95 
Π.∆. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 ΥΑ Φ.6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96 
Π.∆. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 ΥΑ αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 
Π.∆. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 ΚΥΑ αρ.οικ16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 
Π.∆. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 ΚΥΑ αρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 
Π.∆.Π 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 
Π.∆. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11 
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ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/∆/89 ∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00 
ΥΑ αρ.οικ.433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 Αρ. Πρωτ.∆ΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 
Αρ. Πρωτ.∆ΙΠΑ∆/ 
οικ/215/31-3-08 
 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03 
ΥΑ ∆ΜΕΟ/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε Αρ. Πρωτ. 10201/12 
Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09   
Πυροσβεστική διάταξη 7, 
Α@όφ. 7568.Φ.700.1/96 ΦΕΚ 155/Β/96   
 
3.9  ∆ιασφάλιση Ποιότητας 
 

Ο Ανάδοχος @ρέ@ει να χρησιµο@οιήσει υ@οχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιµα ή ηµικατεργασµένα @ροϊόντα 
@ου @ροδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου σύµφωνα µε τη µελέτη.  Α@αγορεύεται η χρησιµο@οίηση 
υλικών α@ροσδιόριστης @οιότητας ή άγνωστης @ροέλευσης ή η ενσωµάτωση στο έργο υλικών @ου δεν έχουν 
@ροηγουµένως τύχει της έγκρισης της Υ@ηρεσίας. 

Όλα τα @ροσκοµιζόµενα α@ό τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωµάτωση στα έργα θα είναι καινούργια, 
χωρίς ελαττώµατα σύµφωνα µε τα άρθρα 157, 159 και 170 @αρ 5 του ν. 4412/2016, και θα @ληρούν τους 
αντίστοιχους συµβατικούς όρους, @ου καθορίζουν τον τύ@ο, κατηγορία και λοι@ά χαρακτηριστικά των ειδών και 
υλικών @ου θα χρησιµο@οιηθούν. 

 
3.10  Στοιχεία του @εδίου του έργου  

 
3.10.1 Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής 
 

Η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων δι' υ@οβολής @ροσφοράς στην δηµο@ρασία α@οτελεί αµάχητο 
τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν ε@ισκεφθεί και @λήρως ελέγξει την φύση και την το@οθεσία του έργου και 
έχουν @λήρη γνώση των γενικών και το@ικών συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως σε ό,τι αφορά τις @άσης 
φύσεως @ηγές λήψης υλικών, θέσεις @ροσωρινής ή οριστικής α@όθεσης των @ροϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, 
την διάθεση, διαχείριση και α@οθήκευση υλικών την δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού @ροσω@ικού, 
νερού και ηλεκτρικού ρεύµατος, τις ε@ικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες, την διαµόρφωση και κατασκευή του 
εδάφους, το είδος και την @οιότητα των ευρισκοµένων στην @εριοχή κατάλληλων εκµεταλλεύσιµων υλικών το 
είδος και τα µέσα ( µηχανήµατα, υλικά, υ@ηρεσίες) τα ο@οία θα α@αιτηθούν @ριν α@ό την έναρξη και κατά την 
εκτέλεση των εργασιών, καθώς και άλλα θέµατα τα ο@οία καθοιονδή@οτε τρό@ο µ@ορούν να ε@ηρεάσουν τις 
εργασίες, την @ρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό @άντα µε τους όρους της σύµβασης.  

Ε@ίσης ο ανάδοχος α@οδέχεται ότι έχει µελετήσει τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης 
καθώς και τα λοι@ά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα ο@οία @εριλαµβάνονται στον φάκελο της 
δηµο@ρασίας και α@οτελούν µαζί µε την διακήρυξη, τη βάση της @ροσφοράς του, καθώς και ότι α@οδέχεται και 
ανε@ιφύλακτα αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υ@οχρεώσεις του, οι ο@οίες α@ορρέουν α@ό τις ως άνω 
συνθήκες και όρους.  

Παράλειψη του αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή @ληροφορία @ου αφορά τους όρους της 
σύµβασης, δεν α@αλλάσσει αυτόν α@ό την ευθύνη @ου έχει, να συµµορφώνεται στις συµβατικές υ@οχρεώσεις του 
και δεν @ροκύ@τει κανένα δικαίωµα οικονοµικής ή άλλης φύσης ή/και @αράταση @ροθεσµίας εξαιτίας αυτού 
του λόγου.  

 
3.10.2 Εγκαταστάσεις Ε@ιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 
 

Ο Ανάδοχος @ρέ@ει να έχει υ@όψη του, ότι ενδέχεται στην @εριοχή του έργου να υ@άρχουν εναέριες ή 
υ@όγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆. Ο  ανάδοχος  οφείλει να λειτουργήσει εξαρχής µε γνώµονα και 
σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00. 
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Σε @ερί@τωση @ου α@αιτηθούν εργασίες µετατό@ισης αγωγών ο ανάδοχος δεν θα έχει  καµία οικονοµική ή 
τεχνική ανάµειξη. Υ@οχρεούται όµως αυτός να διευκολύνει την εκτέλεση ,των ως άνω εργασιών χωρίς δικαίωµα 
όµως ιδιαίτερης α@οζηµίωσης λόγω καθυστέρησης ή διαφόρων άλλων δυσχερειών @ου τυχόν εµφανιστούν κατά 
τις εργασίες αυτές.  

 
3.11  Ηµερολόγιο του έργου 
 

 Ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 146 του Ν 4412/2016. Κατά την εκτέλεση των έργων ο ανάδοχος είναι 
υ@οχρεωµένος να τηρεί ειδικό βιβλιοδετηµένο δι@λότυ@ο ηµερολόγιο, το ο@οίο βρίσκεται στο εργοτάξιο και 
συντάσσεται µε µέριµνα και ευθύνη του αναδόχου. Στο ηµερολόγιο αυτό αναγράφονται η ηµεροµηνία, οι 
καιρικές συνθήκες, κάθε @ληροφορία σχετικά µε τις εκτελούµενες εργασίες σύµφωνα µε την @αρ. 1 του άρθρου 
146 του Ν. 4412/2016, ώστε κάθε στιγµή να µ@ορεί να γίνεται κατά @ροσέγγιση εκτίµησης της @οσότητας των 
εργασιών @ου έχουν εκτελεσθεί, τα τυχόν συµβάντα και τα µέτρα ασφαλείας @ου έχει @άρει ο ανάδοχος. Το ένα 
α@οκο@τόµενο φύλλο @εριέρχεται στην ∆ιευθύνουσα Υ@ηρεσία εντός ε@τά (7) ηµερών.  

Στο ηµερολόγιο ο ε@ιβλέ@ων µ@ορεί να καταχωρήσει κάθε εντολή ή @αρατήρησή του σχετικά µε την 
εκτέλεση των εργασιών.  
 
3.12  Ε@άρκεια συµφωνηµένου εργολαβικού ανταλλάγµατος 
 

Ο Ανάδοχος α@οδέχεται, µε την υ@ογραφή της σύµβασης, ότι το συµφωνηµένο εργολαβικό αντάλλαγµα 
ε@αρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υ@οχρεώσεών του @ου α@ορρέουν α@ό τη σύµβαση. 

Οι διαγωνιζόµενοι θα @ρέ@ει, κατά την υ@οβολή της Προσφοράς τους, να έχουν συνεκτιµήσει µε ε@άρκεια 
τους ε@ιχειρηµατικούς κινδύνους και όλες τις συνθήκες @ου θα ε@ηρεάσουν τη διαµόρφωση της Προσφοράς 
τους, καθώς και τους χρόνους @ου α@αιτούνται: 

- για τις διατυ@ώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων, @ου τυχόν θα εισάγουν α@ό 
το εξωτερικό. 

- για τυχόν α@αιτούµενες εγκρίσεις @εραιτέρω µελετών κτλ. καθώς και τις διατυ@ώσεις και 
διαδικασίες έκδοσης των κάθε φύσης αδειών. 

 
3.13  Α@ρόβλε@τες φυσικές συνθήκες 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα δύο @ροηγούµενα άρθρα 3.11 και 3.12 της @αρούσας. 
 

3.14  Προσβάσεις και άλλες υ@οδοµές 
 

Ο Ανάδοχος υ@οχρεούται, µε δική του ευθύνη, µέριµνα και δα@άνη, να εξασφαλίσει τα δικαιώµατα για 
@ροσωρινές ή/και ειδικές @ροσβάσεις στα εργοτάξια, για εκτάσεις, εγκαταστάσεις, και κάθε φύσης υ@οδοµές είτε 
στα εργοτάξια είτε εκτός αυτών, είτε να µισθώσει ή/και να κατασκευάσει τις υ@όψη υ@οδοµές, εφόσον 
α@αιτείται, για την εκ@λήρωση των συµβατικών του υ@οχρεώσεων. Ο@οιεσδή@οτε δα@άνες σε αδειοδοτήσεις, 
αγορές, ενοικιάσεις, υλικά, µηχανήµατα, εξο@λισµό και εργατικό δυναµικό α@αιτηθούν για τον ανωτέρω σκο@ό 
θα βαρύνουν α@οκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγµένες στις τιµές της @ροσφοράς του. 

 
3.15 Α@οφυγή όχλησης 
 

 Ανάδοχος έχει την υ@οχρέωση, µε µέριµνα και δα@άνη του, να @αίρνει όλες τις @ροφυλάξεις και αναγκαία 
µέτρα και, σε ειδικές @ερι@τώσεις, να @ροφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, @ροκειµένου να 
α@οφευχθούν ο@οιεσδή@οτε σηµαντικές οχλήσεις σ' αυτές.  

Η ανωτέρω υ@οχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις @εριοχές ό@ου εκτελούνται εργασίες, ό@ως @.χ. 
τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατοµεία, οι δανειοθάλαµοι, οι χώροι α@όθεσης, οι δρόµοι @ου 
χρησιµο@οιούνται α@ό τρίτους κτλ. 

 
 

3.16  Μεταφορά εξο@λισµού και υλικών 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα  δύο @ροηγούµενα άρθρα 3.14 και 3.15 της @αρούσας.  
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3.17  Εξο@λισµός Αναδόχου 
 

Ο Ανάδοχος µε ευθύνη και δα@άνη του, υ@οχρεούται να @ροµηθεύσει και να µεταφέρει ε@ί τό@ου του έργου 
όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία και λοι@ό α@αραίτητο εξο@λισµό για την έντεχνη και εµ@ρόθεσµη εκτέλεση του 
έργου. Υ@οχρεούται να διαθέτει ε@αρκή µεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα µηχανικά µέσα, εργαλεία και 
συσκευές για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντο@ισµό τυχόν βλαβών και την α@οκατάστασή τους µετά τον 
έλεγχο, @ροκειµένου να αντα@οκριθεί στις υ@οχρεώσεις @ου α@ορρέουν α@ό τη σύµβαση.  

Αν, @αρ' όλα αυτά, και κατά την α@όλυτη κρίση της Υ@ηρεσίας, δεν κριθούν κατάλληλα ή ε@αρκή τα 
µηχανικά και λοι@ά µέσα @ου εισκοµίσθηκαν στο έργο για την εµ@ρόθεσµη και έντεχνη @εράτωση των 
εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υ@οχρεούται, µέσα σε 15µερη @ροθεσµία α@ό τη λήψη σχετικής γρα@τής εντολής της 
Υ@ηρεσίας, να αντικαταστήσει ή ενισχύσει τον ε@ί τό@ου υ@άρχοντα  εξο@λισµό του, σύµφωνα µε τις υ@οδείξεις 
της Υ@ηρεσίας.   

Σε κάθε @ερί@τωση ο Ανάδοχος είναι υ@εύθυνος για την @ρόοδο του έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
α@ό την Υ@ηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής έστω και αν η Υ@ηρεσία  έκανε ή όχι χρήση του @αρόντος 
Άρθρου. 

Ειδικότερα για τον κύριο και εξειδικευµένο  µηχανικό εξο@λισµό κατασκευής του έργου, ό@ως αυτός 
@ροκύ@τει α@ό τα συµβατικά τεύχη, ορίζεται ότι αυτός θα @ρέ@ει να γίνει α@οδεκτός α@ό την Υ@ηρεσία @ριν 
α@ό την @ροσκόµισή του στο έργο για έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής. 

Για τον ανωτέρω λόγο ο Ανάδοχος θα @ρέ@ει  να κοινο@οιεί @ροηγούµενα στην Υ@ηρεσία τους τύ@ους των 
µηχανηµάτων µε τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής και α@όδοσης, @ου θα είναι σύµφωνα µε τις 
α@αιτήσεις των όρων δηµο@ράτησης και τις @αραδοχές @ου υ@οστηρίχθηκαν σε @ιθανή αιτιολόγηση της 
@ροσφοράς. 

Ε@ίσης, µε ευθύνη και δα@άνη του, ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει και να εξο@λίσει @λήρως όλες τις 
@ροβλε@όµενες εργοταξιακές εγκαταστάσεις, ό@ως αυτές α@αιτούνται για την εκ@λήρωση των συµβατικών του 
υ@οχρεώσεων ή/και ορίζονται στα συµβατικά τεύχη. 

Όλες οι ανωτέρω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν θα @ληρωθούν ιδιαιτέρως ε@ειδή η δα@άνη τους 
@εριλαµβάνεται ανηγµένη στα κονδύλια των τιµών της @ροσφοράς του Αναδόχου. 

 
3.18  Προστασία του @εριβάλλοντος 
 

Ο Ανάδοχος υ@οχρεούται ό@ως, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και τον χρόνο υ@οχρεωτικής 
συντήρησης αυτού, να λαµβάνει υ@όψη του και να τηρεί κάθε µέτρο @ροστασίας του @εριβάλλοντος βάση της 
ισχύουσας @εριβαλλοντικής νοµοθεσίας.  

Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα α@αραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου θα 
@ρέ@ει να κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρό@ο ώστε να ε@ιτυγχάνεται:  

α.  Α@οφυγή ή ελαχιστο@οίηση των διαταραχών του @εριβάλλοντος,  
β.  Ελαχιστο@οίηση κατάτµησης ενοτήτων χρήσεων γης,  
γ. Ελαχιστο@οίηση των ο@οιωνδή@οτε δεσµεύσεων @ου @ροκαλεί το έργο για @εραιτέρω  ανά@τυξη της 

@εριοχής,  
δ. Λήψη καταλλήλων µέτρων @ροστασίας της τυχόν υ@άρχουσας βλάστησης κατά το στάδιο της κατασκευής 

των έργων, ώστε να µην υ@άρξει καµιά @αρέµβαση στο υ@άρχον φυσικό @εριβάλλον, εκτός α@ό την 
α@αραίτητη ζώνη για την κατασκευή του έργου, @ου θα @ρέ@ει αυστηρά να καθορισθεί εκ των @ροτέρων.  

 
Ειδικότερα, κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα @ρέ@ει να ελαχιστο@οιηθεί η καταστροφή του @ρασίνου. 

Για την καταστροφή δασικών @εριοχών, όταν αυτή είναι ανα@όφευκτη, θα @ρέ@ει να υ@άρχει η άδεια της 
αρµόδιας Αρχής. Μετά το @έρας του Έργου θα @ρέ@ει να γίνει @λήρης α@οκατάσταση.  

Θα @ρέ@ει να α@οφευχθούν εκτεταµένα έργα για εργοτάξια. Αν κάτι τέτοιο είναι α@αραίτητο, αυτά θα 
γίνουν µε τη σύµφωνη γνώµη της Υ@ηρεσίας και µόνο µετά α@ό σχετική άδεια της αρµόδιας για την 
@εριβαλλοντική αδειοδότηση Υ@ηρεσίας και θα α@οµακρυνθούν εντελώς µετά το @έρας των εργασιών 
κατασκευής του έργου, α@οκαθιστώντας @λήρως το @εριβάλλον.  

Θα @ρέ@ει να γίνει @λήρης έλεγχος των κάθε φύσης α@οβλήτων σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία για 
τη διαχείριση α@οβλήτων.   

Θα @ρέ@ει να ληφθεί µέριµνα για ελαχιστο@οίηση @αρενοχλήσεως των δικτύων Ο.Κ.Ω. Ό@ου αυτό είναι 
αναγκαίο, α@αιτείται η άµεση α@οκατάσταση της συνέχειάς τους και εξασφάλιση της δηµόσιας υγείας και 
ασφάλειας (κίνδυνοι µόλυνσης - ηλεκτρο@ληξίας κ.λ@.).  

Όσον αφορά τα @ερισσεύµατα των @ροϊόντων εκσκαφής ο Ανάδοχος έχει την υ@οχρέωση α@όρριψης των  
σε χώρους @ου έχουν ήδη καθορισθεί ή θα καθορισθούν, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για την α@όρριψη 
στερεών α@οβλήτων, καθώς και σε @ρος ανά@λαση χώρους, σύµφωνα µε τους όρους δηµο@ράτησης του έργου 
και τις @ροτεραιότητες @ου θα τεθούν γι' αυτό το σκο@ό α@ό την Υ@ηρεσία.  
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Ε@ισηµαίνεται, ότι ο Ανάδοχος του έργου θα είναι υ@εύθυνος για την εφαρµογή των @αρα@άνω και στην 
@ερί@τωση υ@εργολάβων ή µισθωµένων αυτοκινήτων.  

Σχετικά µε τα @αρα@άνω, η Υ@ηρεσία µ@ορεί να ε@ιβάλει @εριορισµούς ή / και τρο@ο@οιήσεις στο µικτό ή 
/ και καθαρό φορτίο των οχηµάτων, στις διαδροµές αυτών και σε κάθε άλλο στοιχείο @ου αναφέρεται 
@αρα@άνω.  

Οι ειδικότερες α@αιτήσεις @ροστασίας του @εριβάλλοντος αναφέρονται στις Α@οφάσεις Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων 

Ε@ισηµαίνονται οι ε@ι@τώσεις @ου @ροβλέ@ονται στην @αρ. 2.ε του άρθρου 160 του ν. 4412/2016 στην 
@ερί@τωση @αράληψης της τήρησης των κανόνων @ροστασίας του @εριβάλλοντος καθώς ε@ίσης και οι συνέ@ειες 
εκ του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α).  
 
3.19 Αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι α@όθεσης 
 

Όσον αφορά την διαχείριση των αναγκών του έργου σε αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθαλάµους , χώρους 
α@όθεσης ο ανάδοχος θα @ρέ@ει να λαµβάνει σε κάθε @ερί@τωση υ@όψη την ισχύουσα νοµοθεσία (ενδεικτικά 
αναφέρονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, ό@ως ισχύει και του Ν. 1428/84 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών 
υλικών και άλλες διατάξεις»,  ό@ως τρο@ο@οιήθηκε µε τον Ν 2115/93 «Τρο@ο@οίηση, αντικατάσταση και 
συµ@λήρωση διατάξεων του Ν 1428/84» και ό@ως ισχύει, καθώς και κάθε µεταγενέστερη σχετική διάταξη ).  

Πριν χρησιµο@οιηθεί ο@οιαδή@οτε @ηγή υλικών, ο Ανάδοχος υ@οχρεούται να φροντίσει, µε δα@άνες του, 
για την εξέταση του υλικού α@ό εγκεκριµένο εργαστήριο @ρος δια@ίστωση της καταλληλότητάς του. 

Σε @ερί@τωση @ου τα υλικά α@ό τις @ηγές @ου αναφέρονται ανωτέρω δεν ε@αρκούν ή α@οδεικνύονται 
ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες @ηγές υλικών, @ου θα εγκρίνει η Υ@ηρεσία. 

Σηµειώνεται εδώ σαν διευκρίνιση ότι οι τιµές @ροσφοράς του Αναδόχου @εριλαµβάνουν κατά ανηγµένο 
τρό@ο, όλες τις δα@άνες @ου @ροϋ@οθέτει η εφαρµογή του @αρόντος άρθρου. Γι’  αυτό γίνεται ε@ιτακτική η 
ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του εκάστοτε έργου α@ό όλους τους διαγωνιζόµενους κατά το 
στάδιο των @ροσφορών. 

Η α@όθεση των @ερισσευµάτων κατάλληλων @ροϊόντων ορυγµάτων,  των τυχόν ακατάλληλων ορυγµάτων 
για την κατασκευή ε@ιχωµάτων και των άχρηστων @ροϊόντων κάθε είδους, @ου θα χρησιµο@οιηθούν για την 
α@οκατάσταση των χώρων ε@έµβασης, θα α@οµακρύνονται και θα διαστρώνονται µε µέριµνα και δα@άνες του 
Αναδόχου σε χώρους @ου θα ορίζονται α@ό την διευθύνουσα υ@ηρεσία µε την @ρόοδο των εργασιών.. 
 
3.20  Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 
 

Ο Ανάδοχος υ@οχρεούται µε δα@άνες δικές του και @ριν την @αράδοση @ρος χρήση ενός τµήµατος  του 
έργου ή ολοκλήρου του έργου, να αφαιρέσει και να α@οµακρύνει κάθε @ροσωρινή  εγκατάσταση γύρω α@ό το 
έργο(α@ορρίµµατα, µηχανήµατα υλικά κ.λ.@.) και γενικά κάθε  βοηθητικό έργο το ο@οίο ήθελε α@οδειχθεί 
άχρηστο η ε@ιζήµιο α@ό την Υ@ηρεσία.  

Ε@ίσης να ισο@εδώσει το έδαφος, ό@ου ήταν εγκαταστηµένα, να @αραδώσει δε τελικά καθαρές 
εγκαταστάσεις, καθώς και τους χώρους γύρω α@ό το εργοτάξιο.  

Γενικά να µεριµνήσει για κάθε α@αιτούµενο για την @αράδοση του έργου εξασφαλίζοντας την εύρυθµη  
λειτουργία αυτού σύµφωνα µε τους όρους και τις @ροδιαγραφές της @αρούσας και των λοι@ών τευχών 
δηµο@ράτησης.  

Ε@ίσης ο Ανάδοχος υ@οχρεούται να @ροβαίνει, και όταν εκλείψουν οι λόγοι µετά α@ό υ@όδειξη της 
Υ@ηρεσίας, στην άρση κάθε κατασκευής @ροστατευτικής, @ου είχε @ραγµατο@οιηθεί @ρος α@οφυγή  ζηµιών, 
φθορών, ατυχηµάτων κ.λ.@. σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δέντρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς 
εγκαταστάσεις και @άσης φύσεως έργα ως και  α@οµάκρυνση @εριφραγµάτων των εργοταξίων.  

Εάν σε δέκα (10) ηµέρες α@ό την έγγραφη υ@όµνηση εκ µέρους της ∆ιευθύνουσας Υ@ηρεσίας δεν @ροβεί ο 
Ανάδοχος στην έναρξη και, µέσα σε εύλογη @ροθεσµία, @εράτωση των ανωτέρω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε 
βάρος του Αναδόχου και εκ@ί@τει η δα@άνη @ου έγινε α@ό την @ρώτη ε@όµενη @ληρωµή ή την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης ή κατά ο@οιοδή@οτε άλλο τρό@ο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, @έρα α@ό τη µη έκδοση βεβαίωσης 
εµ@ρόθεσµης εκτέλεσης του έργου, ή τµήµατος αυτού εξαιτίας αυτού του λόγου. 
  
3.21  Χρόνος Εγγύησης και υ@οχρεωτικής Συντήρησης  των Έργων 

  
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 171 του ν. 4412/2016  ό@ως ισχύουν σήµερα. 
Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον ο@οίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υ@οχρεούται στη 

συντήρηση του, και µετά την @άροδο του ο@οίου ενεργείται η οριστική @αραλαβή, ορίζεται σε δεκα@έντε (15) 
µήνες. 
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Κατά το χρόνο εγγύησης και υ@οχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υ@οχρεωµένος να ε@ιθεωρεί 
τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανο@οιητική κατάσταση και να α@οκαθιστά κάθε βλάβη τους.  

 
3.22 Μητρώο έργου 
 

 Ισχύουν τα οριζόµενα στην @αρ. 2 του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016 και στην µε αριθµ @ρωτ 
∆ΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466/05-04-2017 (Β΄1956) Α@όφαση Υ@. Υ@οδοµών και Μεταφορών. 
 
3.23 Ευρήµατα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος 
 

Σύµφωνα µε την @αρ 12 του άρθρου 138 του ν. 4412/2016 ό@ως ισχύει σήµερα, εάν κατά την εκτέλεση των 
εργασιών εµφανισθούν αρχαιότητες ή ο@οιαδή@οτε έργα τέχνης, ο ανάδοχος υ@οχρεούται να σταµατήσει 
αµέσως τις εργασίες και να ειδο@οιήσει την ∆ιευθύνουσα Υ@ηρεσία. 
3.24 Πληροφοριακές @ινακίδες  
 

Ο ανάδοχος είναι υ@οχρεωµένος να το@οθετήσει, µε δικές του δα@άνες, @ληροφοριακές @ινακίδες των 
ο@οίων, τις διαστάσεις, το @εριεχόµενο και τα σηµεία το@οθέτησης, θα υ@οδείξει η ε@ιβλέ@ουσα αρχή. 

 
3.25 ∆α@άνες ανατύ@ωσης συµβατικών τευχών και ∆ιακήρυξης ∆ηµο@ρασίας 
 
  Οι δα@άνες για την ανατύ@ωση των συµβατικών τευχών, οι δα@άνες για την δηµοσίευση της διακήρυξης, 
αρχικής και τυχόν ε@αναλη@τικών, καθώς και τα υλικά για την τήρηση στοιχείων του έργου (φάκελοι στοιχείων, 
τεύχη ηµερολογίων, τεύχη ε@ιµετρητικών κλ@.) βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου 
 
4.   ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
4.1  Πρόσληψη εργατικού δυναµικού και λοι@ού @ροσω@ικού 
 

Η @ρόσληψη του εργατικού δυναµικού και λοι@ού @ροσω@ικού (ελληνικού ή αλλοδα@ού) και οι όροι 
εργασίας τους  διέ@ονται α@ό τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. 

 
4.2 Προσω@ικό Αναδόχου 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 145 @αρ 4 του ν. 4412/2016 ό@ως ισχύει το βραδύτερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές 
ηµέρες α@ό την υ@ογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος @ρέ@ει να υ@οβάλει οριστικό 
οργανόγραµµα εργοταξιακού @ροσω@ικού @ου θα τεθεί υ@όψη της ∆ιευθύνουσας Υ@ηρεσίας για έλεγχο και 
α@οδοχή ως @ρος την ελάχιστη κάλυψη των υ@εύθυνων θέσεων του εργοταξίου. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 138 @αρ 8 ό@ως του ν. 4412/2016 ό@ως ισχύει η διευθύνουσα υ@ηρεσία µ@ορεί @άντα 
να διατάσσει την α@οµάκρυνση του @ροσω@ικού @ου κρίνεται δικαιολογηµένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των 
συνεργείων του αναδόχου. 

Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υ@όψη @ροσώ@ων του Αναδόχου σε καµία @ερί@τωση δεν 
α@αλλάσσει τον τελευταίο α@ό τις ευθύνες και τις υ@οχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος @αραµένει @άντοτε 
α@οκλειστικά και εξ ολοκλήρου υ@εύθυνος α@έναντι στην Υ@ηρεσία. 
 
4.3  Καταστάσεις @ροσω@ικού και εξο@λισµού Αναδόχου 
 

Ο Ανάδοχος υ@οχρεούται να υ@οβάλει στην Υ@ηρεσία µηνιαία κατάσταση του @ροσω@ικού @ου α@ασχολεί 
στο έργο (ειδικότητα, @λήθος ανά ειδικότητα, ηµέρες α@ασχόλησης ανά µήνα) καθώς και του µηχανικού 
εξο@λισµού (είδος, δυναµικότητα, @λήθος, ηµέρες α@ασχόλησης ανά µήνα).  Οι υ@όψη καταστάσεις θα 
υ@οβάλλονται µηνιαία, σε µορφή @ου θα συµφωνηθεί µε την Υ@ηρεσία, µέχρι την οριστική @αραλαβή των 
έργων.   

 
4.4  Ανάρµοστη συµ@εριφορά 
 

Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υ@εύθυνος για τη λήψη των α@αραίτητων µέτρων ώστε να @ροληφθεί 
ο@οιαδή@οτε ατασθαλία, @αρανοµία, βίαιη διατάραξη τάξης ή κατά ο@οιοδή@οτε τρό@ο ανάρµοστη 
συµ@εριφορά εκ µέρους του @ροσω@ικού του και για τη διατήρηση οµαλών συνθηκών και @ροστασίας 
@ροσώ@ων και @εριουσιών στους εργοταξιακούς χώρους ή γύρω α@ό αυτούς. 
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5.   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
5.1 Τρό@ος εκτέλεσης 
 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υ@εύθυνος µε δική του 
δα@άνη για την ε@ιλογή και @αροχή των α@αραίτητων εργατικών, υλικών και µηχανηµάτων, τη µεταφορά 
τους α@ό τις @ηγές @ροµηθείας τους, καθώς και για τη χρησιµο@οίηση τους και την εν γένει εκτέλεση των έργων 
κατά τους όρους της @αρούσας, των σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοι@ών εγκεκριµένων 
συµβατικών τευχών και σχεδίων. 

Ο Ανάδοχος @ρέ@ει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και λε@τοµερειακά σχέδια της 
εγκεκριµένης µελέτης, καθώς και µε τυχόν συµ@ληρωµατικά, κατά το στάδιο της κατασκευής, @ου θα εγκριθούν 
α@ό την Υ@ηρεσία. 

Σε @ερί@τωση @ου, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και µέχρι την οριστική @αραλαβή του, οι 
εργασίες ή τµήµα τους ή τα υλικά @ου χρησιµο@οιούνται ή @ου χρησιµο@οιήθηκαν για την εκτέλεση των 
εργασιών είναι, κατά την κρίση της Υ@ηρεσίας, ελαττωµατικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν @ληρούν τις 
α@αιτήσεις των @ροδιαγραφών και γενικά δεν συµφωνούν µε εκείνα @ου ορίζονται στη σύµβαση, τότε 
εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 159 του n. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καµία @ερί@τωση, να ε@ικαλεστεί την @αρουσία εκ@ρόσω@ων της Υ@ηρεσίας 
στον τό@ο του έργου, για να α@αλλαχθεί α@ό τις συµβατικές υ@οχρεώσεις του, εκεί ό@ου δια@ιστώθηκαν, 
µεταγενέστερα, ελαττωµατικές εργασίας, @αραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε γρα@τές εντολές 
ή οδηγίες της Υ@ηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην @ρόοδο ή α@ο@εράτωση του έργου α@ό την 
εφαρµογή του @αρόντος άρθρου, εκτός αν τα α@οτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών α@οβούν υ@έρ του 
Αναδόχου ή αν α@οδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα. 
 

5.2 Ε@ιθεώρηση 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 136 και 138 @αρ 14 του ν. 4412/2016. 
Η Υ@ηρεσία έχει το δικαίωµα να @ροβαίνει σε ο@οιαδή@οτε ε@ιθεώρηση και έλεγχο ήθελε κρίνει αναγκαίο 

σχετικά µε την ικανότητα και την ε@άρκεια του @ροσω@ικού του Αναδόχου, τα υλικά, τις µεθόδους εργασίας, 
την @ρόοδο των εργασιών, το εργατικό κόστος κτλ. Ο Ανάδοχος υ@οχρεούται να τηρεί µε ακρίβεια και @λήρη 
ενηµερότητα, σύµφωνα µε τους εκάστοτε νόµους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και µητρώα @ου 
αφορούν στο @ροσω@ικό @ου α@ασχολεί, τους µισθούς, τα ηµεροµίσθια και τα ε@ιδόµατα, τις ασφαλιστικές και 
άλλες εισφορές κτλ., τις α@ογραφές του εξο@λισµού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων και υλικών @ου 
@ροσκοµίσθηκαν στο εργοτάξιο και χρησιµο@οιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία και καταστάσεις 
σχετικές µε την @ρόοδο των εργασιών, τα διαγράµµατα, τους ανακεφαλαιωτικούς @ίνακες και λοι@ά στοιχεία 
@ου ήθελε ζητήσει η Υ@ηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υ@οχρεωµένος να χορηγεί στην Υ@ηρεσία, µετά α@ό σχετική 
αίτησή της, αντίγραφα α@ό τις εκθέσεις καταστάσεις κτλ., @ου αναφέρθηκαν @ροηγουµένως. 
 
5.3 ∆οκιµές 

 
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 159 του ν. 4412/2016. 
Ο Ανάδοχος υ@οχρεούται να @αράσχει κάθε υλικό, συσκευή, εξο@λισµό, όργανο, συνδροµή, συµβατικό ή 

άλλο τεύχος ή @ληροφορία, ηλεκτρικό ρεύµα, καύσιµα, αναλώσιµα, καθώς και το κατάλληλο εργατοτεχνικό και 
ε@ιστηµονικό @ροσω@ικό @ου α@αιτείται κατά την α@όλυτη κρίση της Υ@ηρεσίας για την α@οδοτική εκτέλεση 
των δοκιµών @ου @ροδιαγράφονται στα συµβατικά τεύχη. 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε µιας των κατά τα ανωτέρω δοκιµών, ο ανάδοχος υ@οχρεούται, σε εύλογο 
χρονικό διάστηµα @ου θα συµφωνηθεί µε την Υ@ηρεσία, να @αραδίδει τις εκθέσεις των δοκιµών, µε τις 
καταγραφές των µετρήσεων, τα α@οτελέσµατα @ου εξήχθησαν α@ό εργαστηριακή ή άλλη ε@εξεργασία και το 
σύµφωνο ή όχι µε τις @ροδιαγραφές.  

 
5.4 Α@όρριψη 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 159 του ν. 4412/2016 . 
 

5.5 Ε@ανορθωτικές εργασίες 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 157 και 159 του ν. 4412/2016. 
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6.   ΕΝΑΡΞΗ-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ-∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
6.1 Έναρξη εργασιών 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 145 του ν. 4412/2016. 
 

6.2 Προθεσµία Περάτωσης 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 147 του ν. 4412/2016.  
        

6.3 Συνολική @ροθεσµία 
 

Για την @εράτωση όλου του έργου η συνολική @ροθεσµία ορίζετε σε εννέα (9) µήνες  α@ό την ηµέρα @ου θα 
υ@ογραφεί η σύµβαση.  Σε αυτή την @ροθεσµία δεν @εριλαµβάνεται ο χρόνος εγγύησης του έργου, ο ο@οίος 
ορίζεται σε δεκα@έντε (15) µήνες (Άρθρο 3.21 της @αρούσας). 
 
6.4  Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 

 
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 145  του ν.4412/2016.  

 
6.5 Παράταση @ροθεσµίας @εράτωσης 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 147 @αρ 8, 9 και 10, άρθρο 153 @αρ 3, άρθρο 157 @αρ 8 και άρθρο 160 @αρ 
7 του ν. 4412/2016 ό@ως ισχύει σήµερα. 

 
6.6  Καθυστερήσεις µε υ@αιτιότητα των Αρχών 

 
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 137 του ν. 4412/2016 ό@ως ισχύει σήµερα. 
Εφόσον ισχύουν οι εξής συνθήκες: 
α. Ο Ανάδοχος ακολούθησε ε@ιµελώς τις διαδικασίες και κανονισµούς @ου ορίζονται α@ό τις ∆ηµόσιες 

Αρχές της χώρας και 
 β. οι υ@όψη Αρχές καθυστερούν ή άλλως @αρακωλύουν τις εργασίες του Αναδόχου και 
γ. η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή @αρακώλυση είναι µη @ροβλέψιµη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 

σύµβαση και τα λοι@ά συµβατικά τεύχη, 
Εφόσον α@οδειχθεί ότι δεν οφείλεται σε υ@αιτιότητα του Αναδόχου, η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή 

@αρακώλυση είναι δυνατό να θεωρηθεί ως αιτία για χορήγηση @αράτασης @ροθεσµίας, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 6.5 (Παράταση Προθεσµίας @εράτωσης) της @αρούσας. 

 
6.7 Ρυθµός @ροόδου εργασιών 
 

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και ό@οτε κριθεί α@αραίτητο α@ό τον ανάδοχο ή την υ@ηρεσία, 
θα συγκαλείται σύσκεψη µεταξύ της ε@ίβλεψης και αντι@ροσώ@ων του Αναδόχου, για καταγραφή 
@ροβληµάτων, έλεγχο @ροόδου, @αρακολούθηση τήρησης ή τρο@ο@οίησης του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής 
και λήψης όλων των α@αραίτητων µέτρων, ώστε να µην ε@ηρεαστούν οι τµηµατικές ή άλλες χρονικές @ροθεσµίες 
του έργου. Κατά τη σύσκεψη αυτή θα κρατούνται ε@ίσηµα @ρακτικά, τα ο@οία θα συµ@εριληφθούν στο τελικό 
µητρώο του έργου. 

Εάν ο@οτεδή@οτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου η @ραγµατική @ρόοδος των εργασιών 
υ@ολεί@εται της αναµενόµενης ή της @ρογραµµατισµένης, κατά το άρθρο 6.4 (Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής) 
της @αρούσας, και εφόσον δεν οφείλεται σε αιτία @ου θα αντιµετω@ιστεί κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 6.5 
(Παράταση @ροθεσµίας @εράτωσης) της @αρούσας, ο Ανάδοχος υ@οχρεούται µε εντολή της Υ@ηρεσίας να 
υ@οβάλει αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα, συνοδευόµενο α@ό αιτιολογική έκθεση, στην ο@οία ο Ανάδοχος θα 
@εριγράψει τις @ροτεινόµενες µεθόδους @ου σκο@εύει να υιοθετήσει για την ε@ιτάχυνση των εργασιών και την 
εµ@ρόθεσµη εκ@λήρωση των συµβατικών του υ@οχρεώσεων. 

Εκτός εάν ορίσει διαφορετικά η Υ@ηρεσία, ο Ανάδοχος θα εφαρµόσει τις υ@όψη @ροτεινόµενες µεθόδους, οι 
ο@οίες µ@ορεί να @ροϋ@οθέτουν αύξηση των ωρών εργασίας ή του αριθµού @ροσω@ικού και του εξο@λισµού ή 
άλλες τρο@ο@οιήσεις, µε ευθύνη, µέριµνα και δα@άνες του Αναδόχου και χωρίς ιδιαίτερη α@οζηµίωση. 
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6.8 Ποινικές ρήτρες 
 

Ισχύουν γενικά τα οριζόµενα στο άρθρο 148 του ν. 4412/2016 ό@ως ισχύει σήµερα. 
 

6.8.1 Ποινικές ρήτρες  υ@έρβασης της συνολικής @ροθεσµίας 
 
Για κάθε ηµέρα υ@έρβασης, @οινική ρήτρα ίση µε δεκα@έντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του 

έργου @ου ε@ιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής @ροθεσµίας @ου 
@ροβλέ@εται στην άρθρο 6.3  (Συνολική @ροθεσµία) της @αρούσας.  

Για τις ε@όµενες ηµέρες, µέχρι ακόµα δέκα @έντε τοις εκατό (15%) της συνολικής @ροθεσµίας @ου 
@ροβλέ@εται στην άρθρο 6.3 (Συνολική @ροθεσµία) της @αρούσας, @οινική ρήτρα για κάθε ηµέρα υ@έρβασης ίση 
µε είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. 

Οι @οινικές ρήτρες @ου ε@ιβάλλονται για την υ@έρβαση της συνολικής @ροθεσµίας δεν ε@ιτρέ@εται να 
υ@ερβούν συνολικά @οσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού @οσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.  

 
6.8.2 Ε@ιβολή @οινικών ρητρών 
 

Οι @οινικές ρήτρες ε@ιβάλλονται µε α@όφαση της ∆ιευθύνουσας Υ@ηρεσίας και @αρακρατούνται α@ό τον 
αµέσως ε@όµενο λογαριασµό του έργου. Οι @οινικές  ρήτρες του @αρόντος άρθρου είναι ε@ι@ρόσθετες στις 
@οινικές ρήτρες @ου τυχόν @ροβλέ@ονται για @αραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοι@ούς όρους της 
@αρούσας και των λοι@ών συµβατικών τευχών. 

 
6.9 ∆ιακο@ή εργασιών – ∆ιάλυση της σύµβασης – Έκ@τωση αναδόχου – Α@οζηµίωση αναδόχου λόγω διάλυσης 

σύµβασης 
 

Ισχύουν τα όσα ορίζονται στα άρθρα 160, 161, 162 και 163 του ν. 4412/2016.  
 
7.   ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
 
7.1 Ε@ιµέτρηση  
 

Οι ε@ιµετρήσεις διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 151 του ν. 4412/2016. 
Οι ε@ιµετρήσεις των εργασιών υ@οβάλλονται σε έντυ@η και ηλεκτρονική µορφή, το αργότερο είκοσι (20) 

ηµέρες µετά το τέλος του ε@όµενου της εκτελέσεως τους µηνός. 
∆ύο µήνες (2) το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη @εράτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υ@οχρεωµένος να 

υ@οβάλει στην διευθύνουσα υ@ηρεσία τυχόν ε@ί µέρους ε@ιµετρήσεις @ου λεί@ουν και την «τελική» ε@ιµέτρηση  
σύµφωνα µε το όσα ορίζονται στο άρθρο 151 @αρ 5 του ν. 4412/2016. 

 Σε @ερί@τωση @ου δεν υ@οβληθεί εµ@ρόθεσµα α@ό τον ανάδοχο η τελική ε@ιµέτρηση ε@ιβάλλεται σε βάρος 
του, για κάθε συµ@ληρωµένο µήνα καθυστέρησης, ειδική @οινική ρήτρα @οσοστού δύο χιλιοστών ε@ί του 
συνολικού @οσού @ου έχει καταβληθεί στον ανάδοχο µέχρι τότε για την όλη σύµβαση σύµφωνα µε τα όσα 
ορίζονται στο άρθρο 151 @αρ 6 του ν. 4412/2016. 

            
7.2 Τρο@ο@οίηση και Προσαρµογές 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 156 του ν. 4412/2016. 
 

7.3 Περιεχόµενα κονδυλίου Α@ρόβλε@των ∆α@ανών Προϋ@ολογισµού 
 

Στο κονδύλιο αυτό @εριλαµβάνονται οι δα@άνες @ου δύνανται να @ληρωθούν  εκ του κονδυλίου τούτου, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

∆εν @εριλαµβάνονται και δεν δύνανται να @ληρωθούν δα@άνες για εργασίες µετατό@ισης δικτύων 
Οργανισµών Κοινής Ωφελείας, αρχαιολογικές έρευνες, δα@άνη α@αλλοτριώσεων, µελέτες κλ@ 

 
7.4 Αναθεώρηση τιµών 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 153 του ν. 4412/2016 ό@ως ισχύει σήµερα. 
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7.5  Ε@ί έλασσον δα@άνες 

∆ύναται να γίνει χρήση των ε@ί έλασσον δα@ανών σύµφωνα µε το άρθρο 156 του ν. 4412/2016 και τα όσα 
ορίζονται στο άρθρο 11 της διακήρυξης. 

 
8.   ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 
8.1  Συµβατικό τίµηµα 

 
8.1.1 Περιεχόµενα των τιµών µονάδος του τιµολογίου και δα@άνες @ου βαρύνουν τον Ανάδοχο 
 

Οι συµβατικές τιµές µονάδας @ου ισχύουν, αναφέρονται σε εργασίες @λήρως @εραιωµένες σύµφωνα µε τους 
όρους της σύµβασης. Οι τιµές αυτές, @ροσαυξηµένες κατά το κατά νόµο @οσοστό γενικών εξόδων και 
εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου, @εριλαµβάνουν όλες τις α@αραίτητες εργασίες για την @λήρη και έντεχνη 
κατασκευή των έργων, καλύ@τοντας όλες τις δα@άνες του Αναδόχου, άµεσες ή έµµεσες και, µε την ε@ιφύλαξη 
των @ερί αναθεώρησης τιµών κειµένων διατάξεων, α@οτελούν @λήρη α@οζηµίωση του Αναδόχου για την κατά 
ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών. 

Κάθε τιµή µονάδας ή/και κατ’ α@οκο@ή τίµηµα της @ροσφοράς @εριλαµβάνει όλες τις κάθε είδους 
ε@ιβαρύνσεις α@ό φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους κτλ. Το ίδιο  ισχύει και για τις νέες τιµές µονάδας 
@ου τυχόν θα εφαρµοσθούν. Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας @εριλαµβάνονται οι δασµοί και 
λοι@οί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για @ροµήθειες εξο@λισµού και εφοδίων γενικά του έργου και, 
@ροκειµένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών (ΦΚΕ) ό@ου ισχύει, τα τέλη χαρτοσήµου ό@ου 
ισχύουν, και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασµοί, τέλη, κρατήσεις, κτλ., @ου θα ισχύουν κατά την εκτέλεση του 
έργου. Στις ανωτέρω ε@ιβαρύνσεις @εριλαµβάνονται, η κράτηση ύψους 0,07% υ@έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρθρ. 4 του Ν 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α’) , ό@ως τρο@ο@οιήθηκε 
µεταγενέστερα και ισχύει σήµερα, η κράτηση ύψους 0,06% υ@έρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σε εφαρµογή της @αραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 και της ΚΥΑ Α.Π. 
1191/14-03-2017 (969 Β΄) και η  κράτηση ύψους 6%ο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 της @ερι@τ θ της 
@αρ 7 του ν. 4412/2016 και της υ@΄αριθµ ∆ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12-06-2017 α@όφασης του Υ@. Υ@οδοµών & 
Μεταφορών (ΦΕΚ/Β/ 2235) . 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) ε@ί των τιµολογίων εισ@ράξεων του Αναδόχου ε@ιβαρύνει τον ΚτΕ. 
 
8.1.2 Τιµές µονάδος νέων εργασιών 
 

Ο Ανάδοχος είναι υ@οχρεωµένος να εκτελέσει το έργο, ό@ως θα µελετηθεί κατά είδος και @οσότητες α@ό την 
Υ@ηρεσία. Στην @ερί@τωση @ου α@αιτηθεί η σύνταξη νέων τιµών µονάδας θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 156 του 
ν.4412/2016 ό@ως ισχύει σήµερα.  

Για τις νέες τιµές θα εφαρµοσθούν τα εγκεκριµένα συµβατικά τιµολόγια, τα ενιαία τιµολόγια Έργων 
Οδο@οιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου, και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών 
Οδο@οιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών @ου εγκρίθηκαν µε την ∆ΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/04-05-2017 (ΦΕΚ 
1746/Β/2017) α@όφαση Υ@ουργού Υ@οδοµών και Μεταφορών, οι αναλύσεις τιµών @ου ισχύουν, καθώς και τα 
@εριγραφικά τιµολόγια. 
 
8.2 Λογαριασµοί-Πιστο@οιήσεις 
 

Σε ότι αφορά του λογαριασµούς και τις σχετικές @ιστο@οιήσεις εργασιών ισχύουν τα όσα ορίζονται στο 
άρθρο 152 του ν. 4412/2016. 

 Η @ληρωµή στον ανάδοχο του έργου γίνεται τµηµατικά κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου βάσει 
@ιστο@οίησης των εργασιών @ου έχουν εκτελεσθεί. Η @ιστο@οίηση συνοδεύεται α@αραιτήτως α@ό συνο@τική 
ε@ιµέτρηση των εργασιών @ου έχουν εκτελεσθεί.  

Στην ε@ιµέτρηση καταχωρούνται, ανακεφαλαιωτικά α@ό την έναρξη του έργου, οι @οσότητες για κάθε 
είδους εργασίες ό@ως @εριγράφονται στο συµβατικό ηµερολόγιο.  

Οι τιµές µονάδας βάσει των ο@οίων καταβάλλεται η δα@άνη εκτέλεσης των εργασιών είναι αυτές @ου 
ε@ιτεύχθηκαν κατά τη δηµο@ρασία και υ@άγονται ως @ρος την αναθεώρησή τους στις διατάξεις του άρθρου 153 
του ν. 4412/2016 ό@ως ισχύει σήµερα. 
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8.3  Αίτηση για λογαριασµό-έκδοση λογαριασµού /@ιστο@οίηση ενδιάµεσης @ληρωµής- @ιστο@οίηση τελικής 
@ληρωµής 

 
Οι @ιστο@οιήσεις, για τις εργασίες @ου @ράγµατι εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Άρθρου 152 του ν. 4412/2016. Στο λογαριασµό θα ε@ισυνά@τονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το 
ίδιο άρθρο. Αν συντρέχουν @ερι@τώσεις ε@ιβολής @οινικής ρήτρας, @ροστίµων κτλ. (κατά του όρους των 
συµβατικών τευχών), αυτές θα α@οµειώνουν το @ιστο@οιούµενο @οσό. 

Κάθε λογαριασµός υ@οβάλλεται α@ό τον Ανάδοχο στην Υ@ηρεσία σε έντυ@η και σε ηλεκτρονική µορφή. Η 
σχετική δα@άνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι ανοιγµένη στην @ροσφορά του. 
 
8.4 Χρονοδιάγραµµα τµηµατικών @ληρωµών 
 

Οι @ιστο@οιήσεις, για τις εργασίες @ου @ράγµατι εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται και θα υ@οβάλλονται στη 
διευθύνουσα υ@ηρεσία  σε χρονικά διαστήµατα όχι µικρότερα α@ό ένα µήνα. 

 
8.5  Εξο@λισµός και υλικά @ου ενσωµατώνονται στο έργο 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 152 @αρ 5 ν. 4412/2016, ό@ως ισχύει σήµερα. 
 
8.6  Πληρωµές-Φόροι-Τέλη-Κρατήσεις 
 

Οι @ληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 @αρ 5του ν. 4412/2016. Η @ληρωµή του εργολαβικού 
τιµήµατος θα γίνεται σε EΥΡΩ. 

Το έργο χρηµατοδοτείται α@ό @ιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Ε@ενδύσεων 2019 ΣΑΕ 584– Κ.Α.Ε. 
2014ΣΕ58400003 και υ@όκειται σε κρατήσεις @ου @ροβλέ@ονται για τα έργα @εριλαµβανοµένης και των 
κρατήσεων 0,07% υ@έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρθρ. 4 του Ν  
4013/11 (ΦΕΚ 204 Α’) , ό@ως ισχύει σήµερα, 0,06 % υ@έρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.), σε εφαρµογή της @αραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 και της ΚΥΑ Α.Π. 1191/14-03-
2017 (969 Β΄) και η  κράτηση ύψους 6%ο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 της @ερι@τ θ της @αρ 7 του ν. 
4412/2016 και της υ@΄αριθµ ∆ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12-06-2017 α@όφασης του Υ@. Υ@οδοµών & Μεταφορών 
(ΦΕΚ/Β/ 2235) . 

Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλους ανεξαρτήτως τους φόρους, τέλη, δασµούς, εισφορές ή άλλες νόµιµες 
κρατήσεις υ@έρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων. Ο ανάδοχος δεν α@αλλάσσεται του ειδικού φόρου ε@ί των εισαγοµένων 
α@ό το εξωτερικό κάθε φύσεως υλικών και εφοδίων. Ε@ίσης δεν α@αλλάσσεται των υ@έρ Ε.Φ.Κ.Α εισφορών του 
ως και των εισφορών του σε διάφορα άλλα ασφαλιστικά Ταµεία.  

Τον ανάδοχο βαρύνει η δα@άνη δηµοσίευσης @ερίληψης της διακήρυξης. 
 

8.7 Καθυστέρηση @ληρωµών 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 137 και άρθρο 152 @αρ 9 του ν.4412/2016 ό@ως ισχύει σήµερα. 
 

8.8 Πληρωµή κρατήσεων/ε@ιστροφή εγγυήσεων 
 

Πριν α@ό κάθε @ροώθηση λογαριασµού για @ληρωµή α@ό τον υ@όλογο του έργου, θα @ροσκοµίζονται α@ό 
τον Ανάδοχο, τα σχετικά δικαιολογητικά.  

Για την ε@ιστροφή των εγγυήσεων ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 ό@ως ισχύει 
σήµερα. 

 
8.9  Βεβαίωση @εράτωσης εργασιών 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 168 του ν. 4412/2016. 
 

8.10  Εκκαθάριση αµοιβαίων α@αιτήσεων 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 152 @αρ 13 και 172 @αρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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8.11 Λήξη ευθύνης εργοδότη 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο  άρθρο 152 του ν. 4412/2016. 
 

8.12 ∆ιακο@ή εργασιών- ∆ιάλυση της σύµβασης 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 161 του ν. 4412/2016. 
 

8.13  Α@οζηµίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύµβασης 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 163 του ν. 4412/2016. 
 
8.14  ∆ικαίωµα του Κύριου του Έργου για διάλυση της Σύµβασης 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 161 του ν. 4412/2016. 
 
9.    ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
9.1  ∆ιοικητική @αραλαβή @ρος χρήση 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 169 και στο άρθρο 157 (@αρ.1 και @αρ.10) του ν. 4412/2016. 
 
9.2 Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου  
 

Πραγµατο@οιούνται α@ό τριµελή ε@ιτρο@ή @ου ορίζεται α@ό την @ροϊσταµένη αρχή, αφού @ροηγουµένως η 
διευθύνουσα υ@ηρεσία της ανακοινώσει την @εράτωση των εργασιών και τη σύνταξη της τελικής ε@ιµέτρησης. 
Για την @αραλαβή συντάσσεται @ρωτόκολλο @ου υ@ογράφεται α@ό όλα τα µέλη της ε@ιτρο@ής, α@ό τον 
τελευταίο ε@ιβλέ@οντα @ου @αρίσταται κατά τη διενέργειά της και α@ό τον ανάδοχο @ου @αραδίδει το έργο. 
Κατά τα λοι@ά, ισχύουν τα όσα ορίζονται το άρθρο 170 και το άρθρο 172 του ν. 4412/2016. 
 
10.  ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 
 
10.1 Εγγυήσεις 
 

Για τις α@αιτήσεις @αροχής εγγυήσεων εκ µέρους του Αναδόχου ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 3.4 
(Εγγύηση καλής εκτέλεσης κλ@) και 8.3 (Αίτηση για λογαριασµό κλ@) της @αρούσας. 

 
10.2 Ευθύνη Αναδόχου 
 

Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του ν. 4412/2016 ό@ως ισχύει, τόσο για την εφαρµογή 
των µελετών, όσο και για την @οιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υ@εύθυνος είναι ο Ανάδοχος.  Ο κάθε 
φύσης έλεγχος @ου θα ασκηθεί α@ό την Υ@ηρεσία δεν α@αλλάσσει µε κανένα τρό@ο τον Ανάδοχο α@ό τη σχετική 
ευθύνη. 

Όµοια, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υ@εύθυνος για την ε@ιλογή των υλικών @ου θα 
χρησιµο@οιηθούν, τη χρησιµο@οίηση αυτών και την εκτέλεση των εργασιών κατά τους όρους της @αρούσας και 
των λοι@ών εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και σχεδίων. 

Οι α@αιτήσεις ασφάλισης εκ µέρους του Αναδόχου του @ροσω@ικού του, των συνεργατών του και τρίτων 
ορίζονται στο άρθρο 11.1 (Ασφάλιση @ροσω@ικού) της @αρούσας. 

Εφόσον η εκτέλεση του έργου γίνεται σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της µελέτης της Υ@ηρεσίας και τα λοι@ά 
συµβατικά τεύχη, ο Ανάδοχος δεν είναι υ@εύθυνος για τα διατεταγµένα στοιχεία των µόνιµων έργων, 
διατηρείται όµως η ευθύνη του κατά το άρθρο 2.2 (Άδειες και εγκρίσεις) της @αρούσας και στις κατασκευαστικές 
µεθόδους, στις χρήσεις υλικών, στη δηµιουργία και λειτουργία εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων και διαµόρφωσης των έργων. 

Σχετικά µε ζηµιές @ου τυχόν θα @αρουσιαστούν στο έργο και στις µόνιµες εγκαταστάσεις του Αναδόχου 
στον τό@ο του έργου, έχει ισχύ και το άρθρο 157 @αρ 1 του ν. 4412/2016 ό@ως ισχύει σήµερα. Ο@οιεσδή@οτε 
αστικές ή @οινικές ευθύνες, @ου @ροκύ@τουν α@ό ο@οιασδή@οτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο @ροσω@ικό του 
Αναδόχου ή σε τρίτους ή σε @εριουσίες τρίτων @ου οφείλονται είτε σε αµέλεια είτε υ@αιτιότητα του @ροσω@ικού 
του Αναδόχου είτε στις ο@οιεσδή@οτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου είτε στην ύ@αρξη του 
έργου καθ΄ εαυτού, βαρύνουν α@οκλειστικά και µόνο τον ίδιο. 
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Για όλες τις εργασίες @ου θα εκτελεστούν ισχύουν οι @ροδιαγραφές @ου αναφέρονται στο @αρόν τεύχος 
(άρθρο 1.6 Προδιαγραφές και Κανονισµοί) και στην ΤΣΥ αλλά και όλων των ισχυουσών @ροδιαγραφών 
σχετικών έργων. Ο@οιαδή@οτε ζηµιά στο έργο είτε στα µηχανήµατα είτε στις εγκαταστάσεις, (εργοτάξια, 
δανειοθάλαµοι, λατοµεία κτλ.) @ου @ροέρχεται α@ό ο@οιονδή@οτε λόγο ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών της σύµβασης, @λην ανωτέρας βίας ό@ως ορίζεται στην @αρούσα @ου δεν έχει καλυφθεί 
α@ό ασφαλιστήριο συµβόλαιο, βαρύνει τον Ανάδοχο. Ε@ίσης ο Ανάδοχος είναι υ@οχρεωµένος να 
α@οκαταστήσει τις ζηµιές @ου @ροέρχονται α@ό ο@οιασδή@οτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο @ροσω@ικό του 
Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε @εριουσίες τρίτων και οφείλονται σε αµέλεια η υ@αιτιότητά του. 

Ο Ανάδοχος έχει την υ@οχρέωση να µεριµνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, µηχανήµατος εργαλείου κτλ. @ου 
ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να @αίρνει όλα τα @ροβλε@όµενα 
µέτρα. Σε @ερί@τωση α@ώλειας φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή µηχανήµατος κτλ., @ου ανήκει σε αυτόν 
ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι α@οκλειστικά και εξ ολοκλήρου υ@εύθυνος να α@οζηµιώσει τον ιδιοκτήτη ή να 
α@οκαταστήσει το υλικό κτλ., χωρίς να δικαιούται να @ροβάλει αξίωση για ο@οιαδή@οτε δική του α@οζηµίωση ή 
και να εγείρει αξίωση ε@έκτασης των @ροθεσµιών κατασκευής του έργου, @λην @ερι@τώσεων ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα α@αιτούµενα µέτρα ασφαλείας @ου 
ε@ιβάλλονται α@ό την ισχύουσα νοµοθεσία καθώς και κάθε άλλο µέτρο @ου αναφέρεται στην @αρούσα και 
σύµφωνα µε τις α@αιτήσεις της ΤΣΥ. 

Μετά την οριστική @αραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
 

10.3 Ευθύνη ΚτΕ 
 

Η ευθύνη του ΚτΕ κατά την εκτέλεση της σύµβασης διέ@εται α@ό τα οριζόµενα στο άρθρο  1.5 (Ισχύουσες 
διατάξεις) και στο άρθρο 2.2 (Άδειες και εγκρίσεις) της @αρούσας.  Ε@ι@λέον, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, σε 
@ερί@τωση και κατά το βαθµό @ου δεν καλύ@τονται α@ό ενδεχόµενα ασφαλιστήρια συµβόλαια, ο ΚτΕ 
αναλαµβάνει τους κινδύνους για ζηµιές @ροκαλούµενες α@ό α@οδεδειγµένη υ@αιτιότητά του και α@ό τις αιτίες 
@ου ορίζονται στο άρθρο 12.1(Ορισµός ανωτέρας βίας) της @αρούσας. 
 
10.4 Συνέ@ειες ευθυνών του ΚτΕ 
 

Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύµβασης ο Ανάδοχος ή τα εκτελεσθέντα α@ό αυτόν έργα υ@οστούν ζηµιές, 
@ροκαλούµενες α@ό ευθύνη @ου έχει αναλάβει ο ΚτΕ κατά το Άρθρο 10.3 (Ευθύνη του ΚτΕ) της @αρούσας, θα 
ειδο@οιήσει εγγράφως @ρος τούτο την Υ@ηρεσία και θα δικαιούται @αράτασης @ροθεσµίας ή/και @ληρωµής του 
κόστους α@οκατάστασης των ζηµιών στο βαθµό @ου αυτές δεν καλύ@τονται α@ό τυχόν ασφαλιστήρια 
συµβόλαια, κατά τα οριζόµενα στην @αρούσα και στο Άρθρο 157 του ν. 4412/2016, ό@ως ισχύει σήµερα. 
 
11.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 
11.1 Ασφάλιση Προσω@ικού 
 

Ο Ανάδοχος υ@οχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΕΦΚΑ και στα λοι@ά ταµεία όλο το @ροσω@ικό, 
ηµεδα@ό και αλλοδα@ό, @ου α@ασχολεί ο ίδιος ή οι υ@εργολάβοι του, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα 
νοµοθεσία και τις οικείες @ερί ΕΦΚΑ διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος υ@οχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υ@αλληλικό @ροσω@ικό του, ηµεδα@ό και 
αλλοδα@ό, έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικούς οργανισµούς ή εταιρίες, αναγνωρισµένες α@ό το Κράτος και 
@ου λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το @ροσω@ικό αυτό δεν υ@άγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας @ερί 
ΕΦΚΑ.  Η υ@οχρέωση αυτή ισχύει και για το κάθε φύσης @ροσω@ικό @ου α@ασχολούν, µε ο@οιαδή@οτε σχέση 
εργασίας, οι υ@εργολάβοι, @ροµηθευτές, σύµβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου.  

Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των δύο @αρα@άνω @αραγράφων  και ο δε Ανάδοχος 
υ@οχρεούται να @αρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την @ραγµατο@οίηση των υ@όψη ελέγχων. 

Οι όροι των ανωτέρω @αραγράφων ισχύουν α@ό την υ@ογραφή της σύµβασης µέχρι το @έρας της @εριόδου 
υ@οχρεωτικής συντήρησης. 
 
12.  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 
12.1 Ορισµός της ανωτέρας βίας 
 

Ως ανωτέρα βία ορίζονται, @εριοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω @εριστάσεις @ου α@οδεδειγµένα 
ε@ηρεάζουν την οµαλή εξέλιξη των εργασιών: 

1) @όλεµος, εχθρο@ραξίες, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα,  
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2) ανταρτική δράση, ε@ανάσταση, τροµοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της συνταγµατικής 
τάξης της χώρας, εµφύλιος @όλεµος, 

3) βίαιη διατάραξη της τάξης α@ό @ρόσω@α ξένα @ρος τον Ανάδοχο, τους υ@εργολάβους του και το 
@ροσω@ικό του, γενική α@εργία εργαζοµένων, γενική αντα@εργία εργοδοτών,  

4) ανεύρεση κεκρυµµένων @υροµαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα ακτινοβολία ή 
µόλυνση ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε @ράξεις ή @αραλείψεις του 
Αναδόχου, των υ@εργολάβων του ή του @ροσω@ικού του, 

5) άλλες αιτίες, @ου δεν εξαιρούνται ρητά στα συµβατικά τεύχη, και: 
 

i. @ου δεν οφείλονται σε υ@αιτιότητα ενός α@ό τα συµβαλλόµενα µέρη, και 
ii. @ου δεν ήταν δυνατόν να @ροβλεφθούν κατά την @ροσφορά και για τις ο@οίες συντρέχουν οι @ροϋ@οθέσεις 

του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα, και  
iii. @ου δεν ήταν αντικειµενικά δυνατό να α@οτρα@ούν ή να υ@ερνικηθούν µετά την ε@έλευσή τους µε ενέργειες 

εκ µέρους ενός α@ό τα συµβαλλόµενα µέρη. 
 

12.2 Ειδο@οίηση για ανωτέρα βία 
 

Εφόσον ένα α@ό τα συµβαλλόµενα µέρη @αρεµ@οδίζεται ή @ροβλέ@εται να @αρεµ@οδιστεί στην εκτέλεση 
των συµβατικών του υ@οχρεώσεων εξ αιτίας ανωτέρας βίας, τότε θα ειδο@οιήσει εγγράφως το άλλο µέρος για το 
γεγονός ή τις @εριστάσεις @ου α@οτελούν την υ@όψη ανωτέρα βία και θα καθορίσει λε@τοµερώς τις υ@οχρεώσεις 
τις ο@οίες @αρεµ@οδίζεται ή θα @αρεµ@οδιστεί να εκ@ληρώσει.  Η ειδο@οίηση θα κατατεθεί εντός ανατρε@τικής 
@ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών α@ό την ηµέρα @ου το καταθέτον θιγόµενο µέρος έλαβε γνώση ή θα έ@ρε@ε να είχε 
λάβει γνώση του γεγονότος ή της @ερίστασης @ου α@οτελεί κατά την ά@οψή του ανωτέρα βία.  Όταν @ρόκειται 
για έργο @ου έχει @ερατωθεί και δεν έχει ακόµα @αραληφθεί οριστικά, η ανωτέρω @ροθεσµία ορίζεται σε είκοσι 
(20) ηµέρες. 

Ανεξάρτητα α@ό τις διατάξεις του @αρόντος άρθρου, η ε@ίκληση ανωτέρας βίας δεν θα ισχύσει για 
υ@οχρεώσεις ο@οιουδή@οτε α@ό τα συµβαλλόµενα µέρη αναφορικά µε την καταβολή οφειλοµένων @ρος στο 
άλλο µέρος σύµφωνα µε τη σύµβαση. 

 
12.3 Καθήκον για τη µείωση καθυστερήσεων 
 

Τα συµβαλλόµενα µέρη, σε κάθε @ερί@τωση, θα καταβάλλουν κάθε εύλογη @ροσ@άθεια για την 
ελαχιστο@οίηση των καθυστερήσεων, @ου τυχόν θα ε@έλθουν ως α@οτέλεσµα ανωτέρας βίας, κατά την εκτέλεση 
των συµβατικών τους υ@οχρεώσεων. 

Το φερόµενο ως θιγόµενο µέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας @ου το αφορούν, υ@οχρεούται να 
ειδο@οιήσει εγγράφως το άλλο µέρος. 

 
12.4 Συνέ@ειες ανωτέρας βίας 
 

Όταν ο Ανάδοχος φέρεται να είναι το θιγόµενο µέρος @ου @αρεµ@οδίζεται στην εκ@λήρωση των 
συµβατικών του υ@οχρεώσεων α@ό ανωτέρα βία, για την ο@οία υ@εβλήθη η έγγραφη ειδο@οίηση κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 12.2 (Ειδο@οίηση για ανωτέρα βία) της @αρούσας, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 157 
του ν. 4412/2016. 

 
12.5 Ανωτέρα βία @ου ε@ηρεάζει Υ@εργολάβο 
 

Σε @ερί@τωση @ου κά@οιος υ@εργολάβος, ακόµα και εγκεκριµένος α@ό την Υ@ηρεσία, δικαιούται, στα 
@λαίσια της σύµβασής του ή τυχόν άλλης συµφωνίας, ειδικότερης αντιµετώ@ισης εξ αιτίας ανωτέρας βίας @ου 
@ροσδιορίζεται µε όρους @ρόσθετους, ευρύτερους ή ευνοϊκότερους α@ό εκείνους @ου ορίζονται στο @αρόν άρθρο 
12.1 (Ορισµός της ανωτέρας βίας), η υ@όψη υ@οχρέωση ειδικότερης αντιµετώ@ισης δεν αναγνωρίζεται ως ισχυρή 
α@ό τον ΚτΕ και ο Ανάδοχος δεν α@αλλάσσεται α@ό την α@αίτηση της @λήρους εκ@λήρωσης των συµβατικών 
του υ@οχρεώσεων έναντι του ΚτΕ κατά τα οριζόµενα στην @αρούσα. 

 
12.6  Προαιρετική λύση, @ληρωµή και α@οδέσµευση 
 

Εφόσον η εκτέλεση όλων σχεδόν των υ@ό εξέλιξη έργων @αρεµ@οδίζεται ε@ί µια συνεχή χρονική @ερίοδο 
@ου υ@ερβαίνει τους τρεις (3) µήνες, εξ αιτίας @εριστάσεων ανωτέρας βίας @ου έχουν γνωστο@οιηθεί σύµφωνα µε 
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το άρθρο 12.2 (Ειδο@οίηση για ανωτέρα βία) της @αρούσας, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει λύση της 
σύµβασης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 8.12 (∆ιακο@ή εργασιών- ∆ιάλυση της σύµβασης) της @αρούσας. 

 
13.   ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

 
13.1  Αξιώσεις Αναδόχου 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 174 του ν. 4412/2016 ό@ως ισχύει σήµερα. 
 

13.2  ∆ικαστική ε@ίλυση διαφορών 
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 175 του ν. 4412/2016 ό@ως ισχύει σήµερα. 
 

13.3  ∆ιαιτητική ε@ίλυση διαφορών 
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 176 του ν. 4412/2016 ό@ως ισχύει σήµερα. 
 

 
Ξάνθη, 16  ∆εκεµβρίου  2019 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Συντάκτρια 

 
 
 

ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία 
Γεωτεχνικός-∆ασολόγος  

µε Α΄ βαθµό  

Ο ∆ασάρχης  
 

 
 

ΜΗΛΙΟΣ Χρήστος 
 Γεωτεχνικός-∆ασολόγος  

µε Α΄ βαθµό 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

Με την αριθµό @ρωτ. 15128/13-12-2019 Α@όφαση ∆/νσης ∆ασών Ξάνθης 
 


