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Άρθρο 1: Αντικείµενο της Ε.Σ.Υ. 

Στο παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαµβάνονται οι Γενικοί και οι Ειδικοί όροι και 

οι Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές, µε βάση τις οποίες και σε συνδυασµό µε τις Ε.Τ.Ε.Π. (ΦΕΚ 

2221/ΒΕ/30-07-2012) και τους όρους των υπόλοιπων συµβατικών τευχών πρόκειται να κατασκευαστεί από τον 

Ανάδοχο το Έργο που αναφέρεται παρακάτω στο άρθρο 2. 

Άρθρο 2: Σύµβαση κατασκευής του έργου - Συµβατικό αντικείµενο 

2.1 Γενικά 

Με τον όρο "Σύµβαση" νοείται η σύµφωνα µε τους όρους των Συµβατικών τευχών ανάθεση στον Ανάδοχο της 

κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΗΘΑΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ » που περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της 

Τεχνικής Περιγραφής. Αναλυτικά το αντικείµενο της εργολαβίας καθορίζεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου, µαζί µε το εργολαβικό όφελος, τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση, 

ανέρχεται σε 32.258,06 €, ενώ η συνολική δαπάνη που περιλαµβάνει τα ανωτέρω συν τη δαπάνη για Φ.Π.Α., 

ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 €. 

Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς Πόρους  και θα υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 

έργα αυτά, 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους των εγκεκριµένων συµβατικών τευχών. 

Η «Σύµβαση» συνίσταται από το οµώνυµο κείµενο και από τα Συµβατικά Τεύχη, που αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος της. 

Τα Συµβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυµφωνίας των όρων τους, καθορίζονται στην 

Προκήρυξη. Οι όροι «Σύµβαση», «Σύµβαση Κατασκευής του Έργου» και «Εργολαβικό Συµφωνητικό» 

χρησιµοποιούνται  ταυτόσηµα. 

Η Σύµβαση θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε το σχετικό 

άρθρο της Προκήρυξης. 

2.2 Συµβατικό αντικείµενο 

Το «Συµβατικό Αντικείµενο» συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων 

που απορρέουν από την Σύµβαση. Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών περιλαµβάνονται και οι παρακάτω: 

(1) Η πραγµατοποίηση όλων των κατασκευών που περιλαµβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή.
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(2) Η συντήρηση του Έργου µε µέριµνα και δαπάνες του σε όλη τη διάρκεια του Χρόνου Εγγύησης. 

(3) Η χρηµατοδότηση του Έργου, ανάλογα µε τις ανάγκες του, για τα ενδιάµεσα διαστήµατα, εν όψει των 

περιοδικών πληρωµών εκ µέρους του Κ.τ.Ε, της εκτέλεσης προκαταρκτικών εργασιών για τις οποίες δεν 

προβλέπονται τµηµατικές πληρωµές, κ.λ.π. 

Άρθρο 3: Εγγύηση για την καλή εκτέλεση 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 72 

του Ν. 4412/2016 που ανέρχεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο 

ΦΠΑ. 

Άρθρο 4: Προθεσµίες  

4.1 Συνολική προθεσµία 

Για την περάτωση όλου του συµβατικού αντικειµένου, όπως περιγράφεται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης, ορίζεται 

συνολική προθεσµία  τριών (3) µηνών, από την ηµέρα που θα υπογραφεί η Σύµβαση. 

Άρθρο 5: Χρονικός προγραµµατισµός του έργου 

5.1 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016 ο Ανάδοχος οφείλει, σε δέκα πέντε (15) 

ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης να υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, προς έγκριση, το 

πρόγραµµα κατασκευής του έργου, έτσι που να ανταποκρίνεται στην προθεσµία της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

5.2 Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι την έγκριση του οριστικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του 

έργου θα ενεργεί σύµφωνα µε το δικό του χρονοδιάγραµµα, φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται 

στους όρους των τευχών (και σχεδίων) της δηµοπρασίας. Για το λόγο αυτό θεωρείται, συµβατικά, ότι η διαδικασία 

της κατάρτισης και έγκρισης ή µεταβολής του χρονοδιαγράµµατος δεν επιφέρει καθυστέρηση. Η έγκριση του 

χρονοδιαγράµµατος δεν περιλαµβάνει την, µε οποιαδήποτε έννοια, συµφωνία της Υπηρεσίας σχετικά µε τον τρόπο 

υλοποίησης αυτού από τον Ανάδοχο. 

Άρθρο 6: Ειδικές υποχρεώσεις αναδόχου και ευθύνες 

6.1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την περίπτωση ατυχήµατος 

Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του, 

ή/και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά. 

6.2 Επίβλεψη - ∆ικαίωµα της Επίβλεψης να συµπληρώνει παραλείψεις του Αναδόχου 

6.2.1 Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό Επίβλεψης 

του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους τους 

εντεταλµένους για την επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας σε όλους τους χώρους / περιοχές στις 

οποίες θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει 

σχετική έγκριση. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για 

την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου και οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της 

Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων κ.λ.π.. 

Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από 

τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάξεις κ.λ.π., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και 

αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, της 
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παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τ.Π. και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης. 

6.2.2 Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του 

άρθρου, η Υπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο 

απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασµό του. 

Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να 

ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. 

6.2.3 Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών/ενεργειών από 

την Υπηρεσία, η µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του 

Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων. 

6.3 Περιοχές µακράν της θέσης του έργου και οδοί µεταφοράς 

6.3.1 Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές στις 

οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. 

6.3.2 Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν κατ' αναλογία και για τις οδούς που θα 

χρησιµοποιήσει και ο Ανάδοχος για οδικές µεταφορές, τα τυχόν έργα ενίσχυσης υποδοµής των κ.λ.π. 

6.4 Λοιπές υποχρεώσεις Αναδόχου 

6.4.1 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αµοιβή, γιατί οι δαπάνες και οι αµοιβές 

θα πρέπει να έχουν περιληφθεί ανηγµένα στις τιµές Προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνονται, εκτός από τις 

υποχρεώσεις που αναφέρονται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης τα παρακάτω: 

α. Η αποτύπωση του φυσικού εδάφους και η εφαρµογή µε πασσάλωση της χάραξης στο έδαφος ή η 

αναπασσάλωση στο έδαφος των κάθε είδους έργων, ανεξάρτητα του αν προβλέπεται στο τιµολόγιο ότι 

περιλαµβάνεται η εργασία αυτή στις τιµές µονάδας της προσφοράς του. 

β. Η λήψη των επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε την επίβλεψη και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των 

επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων, που θα τα υποβάλλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης, η επαλήθευση 

των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 

γ. Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα χρειασθούν για την εκτέλεση των 

εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση. Επίσης, οι τυχόν δαπάνες µίσθωσης χώρου, ή αγοράς των 

αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή αυτών των εργοταξιακών δρόµων, καθώς και οι δαπάνες 

αποκατάστασης του τοπίου των δρόµων αυτών µετά την κατασκευή του έργου. 

∆ιευκρινίζεται εδώ ότι η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµιά δέσµευση να εξασφαλίσει στον Ανάδοχο καµιά 

διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόµενης µε οδούς προσπέλασης ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που µπορεί 

να προκύψουν από την έλλειψη τους ο δε Ανάδοχος, σε περίπτωση έλλειψης τους, είναι υποχρεωµένος να 

προσαρµόσει την τεχνολογία, τα µέσα, το πρόγραµµα κ.λ.π. στις δεδοµένες τοπικές συνθήκες προκειµένου να 

εκτελεσθεί η εργασία ανεξάρτητα από τις τυχόν επιπλέον δαπάνες, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα του 

αναγνωρίσει καµιά αποζηµίωση. 

δ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους για την απόθεση 

περισσευµάτων φυτικών γαιών, υπολειµµάτων κάθε είδους έργων, όπως οποιουδήποτε περισσεύµατος υλικών, 

ανεξάρτητα από τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, τη διάρκεια αυτής, ή το µέγεθος της απαιτούµενης έκτασης (σε 

συσχετισµό µε το δηµοπρατούµενο έργο). ∆ιευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καµιά καθυστέρηση, ή 

τροποποίηση του προγράµµατος, ή καταβολή αποζηµίωσης σχετιζόµενα µε τέτοια προβλήµατα, ενώ παράλληλα 

θεωρείται αυτονόητο ότι οι κάθε είδους αποθέσεις κ.λ.π. θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να µην 

δηµιουργούν προβλήµατα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρµόδιων Αρχών. 

Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι εν προκειµένω θα γίνει αυστηρή τήρηση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου. 
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ε. Οι δαπάνες των εν γένει µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος σύµφωνα µε το άρθρο 9 της παρούσας 

Ε.Σ.Υ. 

6.4.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και µηχανήµατα, 

που είναι αναγκαία, για την κατασκευή του έργου, καθώς και να τα µεταφέρει στο εργοτάξιο από τις πηγές λήψης 

τους. Οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες τα µηχανήµατα και εργαλεία. 

6.4.3 Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή 

ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αµέλεια ή 

υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου, ή στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, 

ή στην ύπαρξη του έργου καθ' εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο. Η ευθύνη καλύπτει όλη τη 

χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύµβασης µέχρι και την εκπνοή του χρόνου εγγύησης. 

6.4.4 Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος 

παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες. 

6.4.5 Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας 

σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δηµοσίευση σχετικά µε το έργο, ή κάποιο τµήµα του έργου, όπως και να επιτρέπει 

την είσοδο στο έργο αναρµόδιων προσώπων που δεν είναι εφοδιασµένα µε έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας. 

6.4.6 Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι και οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών που 

απαιτούνται για προσπέλαση προς τις θέσεις απόθεσης των υλικών, καθώς επίσης και οι δαπάνες κατασκευής και 

συντήρησης των προσπελάσεων και των παρακαµπτηρίων οδών που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

των έργων. 

Άρθρο 7: Προστασία του περιβάλλοντος 

7.1 Απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος 

Οι οποιεσδήποτε αποθέσεις προϊόντων, θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να µην δηµιουργούν οποιοδήποτε 

πρόβληµα στο περιβάλλον και πάντοτε ύστερα από αρµόδια έγκριση και θα εξασφαλιστούν µε ευθύνες και δαπάνη 

του Αναδόχου, χωρίς η Υπηρεσία να αναλαµβάνει οιαδήποτε δέσµευση. 

Άρθρο 8: Πληρωµές - Νέες τιµές - Προϋπολογισµός 

8.1 Επιµετρήσεις 

Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψουν αµφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των σχετικών υπολογισµών, ή 

των εφαρµοζοµένων υπολογιστικών µεθόδων, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει πρόσθετους υπολογιστικούς 

ελέγχους µε την εφαρµογή άλλων συναφών υπολογιστικών µεθόδων. Τα επιµετρητικά στοιχεία θα παραδίδονται 

από τον Ανάδοχο υποχρεωτικά και σε ψηφιακή µορφή. 

Για τις Επιµετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016. Για κάθε φάση επιµέτρησης 

του έργου απαιτείται η υποβολή εκ µέρους του αναδόχου των αντιστοίχων επιµετρητικών στοιχείων. 

8.2 Πιστοποιήσεις - Πληρωµές 

Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν θα συντάσσονται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016 και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε χρονικά 

διαστήµατα όχι µικρότερα από ένα µήνα. 

8.3 Γενικά έξοδα και όφελος Αναδόχου - Επιβαρύνσεις 

Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κ.λ.π. είναι δέκα οκτώ στα εκατό (18%) της αξίας 

των εργασιών, που υπολογίζεται µε βάση τις τιµές του Συµβατικού Τιµολογίου και των τυχόν Νέων Τιµών 

Μονάδας. 

Κάθε τιµή µονάδας του τιµολογίου προσφοράς περιλαµβάνει όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις στα υλικά που 
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αναφέρονται στους Γενικούς Όρους του Τιµολογίου. 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον Κ.τ.Ε. 

8.4 Τιµές µονάδας νέων εργασιών 

Εάν παραστεί η ανάγκη σύνταξης νέων τιµών µονάδας αυτό θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Για τις 

νέες τιµές θα εφαρµοστούν τα νέα τιµολόγια του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών  Υ.Α. ∆ΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 

466/4.5.2017 . Εφόσον απαιτηθούν βασικές τιµές ηµεροµισθίων, υλικών και µισθώµατα µηχανηµάτων, σύµφωνα 

µε το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, θα ληφθούν από το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαπιστώσεων Τιµών ∆ηµοσίων 

Έργων που προβλέπεται από το άρθρο 5 της απόφασης Ε∆2α/01/35/Φ.2.5/26-4-82 των Υπουργών Προεδρίας 

της Κυβέρνησης και ∆ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ 218/τΒ/1982). 
 

8.5 Αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων 

Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις που καθορίζονται από το άρθρο 153 

του Ν. 4412/2016. 

Σε κάθε Λογαριασµό, για τον προσδιορισµό της αναθεώρησης θα υποβάλλεται Πίνακας κατανοµής εργασιών. 

8.6 Απολογιστικές εργασίες 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει απολογιστικές εργασίες, σύµφωνα 

µε το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016, τις οποίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει. 

Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο ίδιος µε τον χρόνο συντήρησης των 

λοιπών εργασιών του έργου. 

8.7 Τροποποίηση του προϋπολογισµού 

Για την τροποποίηση των ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονται στον προϋπολογισµό του έργου, ή την 

προσθήκη νέων εργασιών, ισχύουν τα οριζόµενα στον Ν. 4412/2016, άρθρο 156. 

Άρθρο 9: Ηµερολόγιο έργου - Μητρώο έργου - Στατιστικά στοιχεία 

9.1 Ηµερολόγιο έργου 

Ο Ανάδοχος θα τηρεί καθηµερινά ηµερολόγιο έργου σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν. 4412/2016 και θα έχει ένα 

αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων στο Γραφείο του Εργοταξίου. 

Κατά την εκτέλεση του έργου θα καταρτισθούν µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου, βιβλιοδετηµένα 

τεύχη µε διπλότυπες αριθµηµένες σελίδες, για την τήρηση ηµερολογίων του έργου και βιβλίου καταµέτρησης 

αφανών εργασιών. 

9.2 Μητρώο Έργου 

Ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, µαζί µε την Τελική Επιµέτρηση, Μητρώο του 

Έργου, που θα περιλαµβάνει όσα αναφέρονται στην συνέχεια: 

- Γενική οριζοντιογραφία υπό κλίµακα 1:5.000 που θα απεικονίζει την θέση του έργου όπως κατασκευάσθηκε και 

θα περιέχει τα διάφορα χωροσταθµικά σηµεία που χρησιµοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του έργου µε πίνακα 

των υψοµέτρων τους, τα διάφορα τοπωνύµια, τις ονοµασίες των κάθε είδους έργων κ.λ.π. 

- Οριζοντιογραφίες υπό κατάλληλη κλίµακα σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια της µελέτης. Οι οριζοντιογραφίες 

αυτές θα συνταχθούν µε βάση τις αντίστοιχες της µελέτης, στις οποίες θα γίνουν οι διορθώσεις και προσαρµογές 

σε όσες θέσεις εφαρµόστηκαν τυχόν παραλλαγές και τροποποιήσεις και θα απεικονίζουν όλα τα έργα που 

κατασκευάστηκαν . 

- Μηκοτοµές όλων των γραµµικών έργων υπό κατάλληλη κλίµακα για τα µήκη και δεκαπλάσια των µηκών κλίµακα 

για τα ύψη, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια της µελέτης. 
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- Τυπικές διατοµές και διάφορες λεπτοµέρειες σε κατάλληλες κλίµακες και διανεµηµένες σύµφωνα µε τα αντίστοιχα 

σχεδίων της µελέτης, που θα απεικονίζουν τα έργα «όπως κατασκευάσθηκαν». 

Τα παραπάνω θα παραδίδονται σε CD-R τα οποία θα είναι αριθµηµένα και θα φέρουν τα εξής: 

α) Το όνοµα της Αναδόχου Εταιρίας ή Κοινοπραξίας 

β) Το Τίτλο των παραδοτέων 

γ) Τη θέση του κατασκευασθέντος τµήµατος 

δ) την ηµεροµηνία παραγωγής 

ε) τα περιεχόµενα των ηλεκτρονικών µέσων ηλεκτρονικά (σε µορφή αρχείου κειµένου) και σε έντυπη µορφή. 

Σε όλα τα παραπάνω σχέδια θα υπάρχει ο αντίστοιχος τίτλος κατά τα πρότυπα των σχεδίων της µελέτης, και η 

ένδειξη: ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ. 

- Τεύχος τεχνικής έκθεσης που θα αναφέρεται στις δυσχέρειες που ανέκυψαν κατά την κατασκευή, σε ειδικά 

τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, στις ανάγκες µελλοντικής συντήρησης, στον απολογισµό ποσοτήτων και 

κόστους του έργου, όπως επίσης και σε κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση της Υπηρεσίας θα µπορούσε, 

µελλοντικά, να χρησιµεύσει στο έργο. 

- Στο εξώφυλλο των τευχών θα εκτυπωθεί ο τίτλος του έργου, σύµφωνα µε υπόδειγµα που θα εγκριθεί από τη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

- Συνολικά, θα υποβληθούν τέσσερις (2) σειρές τευχών και σχεδίων του µητρώου του έργου, τοποθετηµένες σε 

ξεχωριστές ευπαρουσίαστες θήκες. 

Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη µη υπογραφή της, κατά την παρ. 2 του άρθρου 

170 του Ν. 4412/2016, τελικής επιµέτρησης, επί πλέον συνεπάγεται την σύνταξη και εκτύπωσή του από την 

Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. 

Οι δαπάνες για την τήρηση και παραγωγή όλων των παραπάνω στοιχείων του παρόντος άρθρου θεωρούνται ότι 

περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου. 

12. Ασφάλιση του προσωπικού του έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία όλο το προσωπικό που 

απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την (εκάστοτε) ισχύουσα Νοµοθεσία (∆ιατάξεις περί ΙΚΑ 

κ.λ.π.). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι ατυχηµάτων σε 

ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της 

ισχύουσας Νοµοθεσίας (περί ΙΚΑ κ.λ.π.). 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του αναδόχου. 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 

Ο Κ.τ.Ε δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον Κ.τ.Ε όλα τα 

σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των ελέγχων. 

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

Άρθρο 13 : Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζηµιώσεων 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 157 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

. 
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Άρθρο 14: - Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζοµένων 

14.1 Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και 

κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε 

οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών 

ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96* (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 

3850/10** (αρ. 42). 

14.3.5 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά 

µέτρα Ν.4412/2016 (άρθ. 138 παρ.7). 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), 

όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14- 5-01 και 

∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες 

αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/2016 

(αρ. 138 παρ.7 και αρ.182 του Ν.3669/2008. 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους 

ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη 

τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ.111), Π∆ 305/96 

(αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς 

της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο 

εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει 

αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του Π∆ 

305/96. 

** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, 

καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ. 

14.3.5 Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 

14.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) 

και συγκεκριµένα : 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων 

γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 

εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο 

προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η 

γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης του 

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

ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016 (αρ.138 παρ.7 & 8). 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα 

διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει 

στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, 

ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 
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δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω 

τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα 

νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016(αρ.138 παρ.7 & 8). 

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

∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

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

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα άλλα 

εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν 

µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : 

∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο 

Ν.4412/2016 αρ 138. 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.4), όταν : α. Απαιτείται 

Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: 

θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση 

Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο αΕ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 

10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου 

Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016 αρ. (170 και 172). 

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει 

καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 

6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

14.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και 

υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµενους 

σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω 

εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της 

επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν 

αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της 

κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : 
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Ν.3850/10 (αρ. 9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, 

εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων 

κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες 

εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο 

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

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την αρµόδια 

επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 

αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή 

Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες 

προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το θέτει στη 

διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο 

υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και 

στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά 

ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα 

τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας 

µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

14.3.4 Εργοταξιακή σήµανση - σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - 

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των 

οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου. 

β. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, 

στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 

8243/1113/91 (αρ. 8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ 

παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

γ. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 

85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 

397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (αρ. 36-41), Π∆ 82/10. 
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14.3.4 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ. 2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργικών και 

διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του 

λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές 

κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. 

αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.^ µέρος Β τµήµα ΙΙ 

παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.^, µέρος Β', τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το 

Π∆ 304/00 (αρ. 2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µερος Β', τµηµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 

8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 

Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή 

λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα 

µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο 

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

14.3.5 Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, 

τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα 

ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

14.3.6 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, 

παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 

ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ 

παρ. 10). 

Άρθρο 15 : Υπεργολάβοι 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Άρθρο 16: Μέτρα προστασίας των κατασκευών - Ασφάλεια του έργου - ∆ίκτυα Ο.Κ.Ω. 

16.1 ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις του Αναδόχου σε σχέση µε την ασφάλεια του έργου, των 

εργοταξιακών χώρων και όλων των εγκαταστάσεων και κατασκευών 

16.1.1 Ανάδοχος έχει το δικαίωµα αλλά και την υποχρέωση (αν του το ζητήσει η Επίβλεψη) να απαγορεύει την 
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προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό µε την εκτέλεση της 

Σύµβασης, µε την εξαίρεση των εξουσιοδοτηµένων από την επιβλέπουσα υπηρεσία ατόµων. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εκτέλεσης εργασιών. Είναι υπεύθυνος για 

την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων, επ' ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της επίβλεψης και 

τρίτων, προκειµένου να αποφευχθούν ατυχήµατα ή απώλειες που µπορεί να συµβούν από την εκτέλεση των 

εργασιών. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει µε µέριµνα και δαπάνες του να παίρνει όλα τα αναγκαία 

µέτρα για την διαφύλαξη όλων των υφισταµένων κατασκευών, τη διατήρηση και τη συντήρηση τους. 

Είναι υπεύθυνος για την προµήθεια, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων 

ηλεκτροφωτισµού, περίφραξης και εξοπλισµού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των 

εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την επίβλεψη. 

16.1.2 Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης απαιτηθούν επείγοντα µέτρα για την πρόληψη ατυχήµατος 

ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συµβάν, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει 

οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα να δίδει 

εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών. 

Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυµος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία µέτρα, η Επίβλεψη έχει το δικαίωµα να 

εκτελέσει τις σχετικές εργασίες µε δικά της συνεργεία σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. 

16.1.3 Ο Ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η εφαρµογή των οδηγιών των ΟΚΩ σε σχέση µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την προστασία των 

δικτύων τους, όταν αυτά υφίστανται επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων. 

16.2 Εξασφάλιση γειτονικών ιδιοκτησιών 

16.2.1 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε µέριµνα και δαπάνη του να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και 

αναγκαία µέτρα, και σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειµένου να 

αποφευχθούν οποιεσδήποτε σηµαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης (βλέπε και άρθρο 12 της Ε.Σ.Υ.) 

τον ιδιοκτήτη του Έργου έναντι οποιουδήποτε οικονοµικής απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακειµένων 

ιδιοκτησιών ή ενοίκων τους 

Η πιο πάνω υποχρέωση του αναδόχου εκτείνεται σ' όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες, όπως λ.χ. άκρα 

έργου, εργοτάξιο, χώροι απόθεσης, δρόµοι που χρησιµοποιούνται κ.λ.π. 

Άρθρο 17: Προστασία και εξασφάλιση της κυκλοφορίας 

17.1 Προστατευτικά µέτρα κυκλοφορίας 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει, µε δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα 

ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ατόµου ή µέσου ή οποιασδήποτε ζηµιάς κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των έργων; είναι δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές 

ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόµενο σ' αυτόν εργατοτεχνικό 

προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που απασχολούνται στο έργο του. 

 Με την έναρξη των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους ο Ανάδοχος υποχρεώνεται µε δικές 

του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή του να προβαίνει στην πλήρη σήµανση του εργοταξίου, σε 

περίφραξη και ιδιαίτερη σήµανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, 

και, ανάλογα µε την περίπτωση, σύµφωνα µε την εγκύκλιο του τ.Υ∆Ε ΒΜ5/30058/6-12-82 µε την οποία εγκρίθηκε 

η ΠΤΠ που αναφέρεται στη σήµανση έργων που εκτελούνται σε κατοικηµένες περιοχές" {ΦΕΚ 121/τΒ/23-3-83) ή 

την Εγκύκλιο του τ. Υ∆Ε ΒΜ5/30428/17-6-80 µε την οποία εγκρίθηκε η ΠΤΠ που αναφέρεται στη σήµανση έργων 

που εκτελούνται έξω από κατοικηµένες περιοχές (ΦΕΚ 589/τΒ/30-6-80). Η σήµανση θα γίνεται, όπως ορίζεται από 
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τις κείµενες διατάξεις, µε κατάλληλα ευδιάκριτα, µέρα και νύκτα, σήµατα για την πλήρη διασφάλιση της 

κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχηµάτων. 

 Εφόσον η Υπηρεσία το ζητήσει, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και να 

υποβάλει σε τακτή προθεσµία Ειδική Μελέτη Εργοταξιακής Σήµανσης, την οποία θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση των 

εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να εξασφαλίζεται, δηλαδή να µη παρεµποδίζεται άµεσα ή έµµεσα η 

κυκλοφορία γενικά οχηµάτων, δικύκλων και (τυχόν) πεζών από τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων, την 

εκτέλεση των έργων, την απόθεση υλικών, την δηµιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, την 

µεταφορά υλικών κ.λ.π. 

 Με τον όρο εξασφάλιση της κυκλοφορίας νοείται τόσο η διατήρηση ασφαλών συνθηκών για τη διεξαγωγή 

της, όσο και η επίτευξη συνθηκών συνέχισης της διεξαγωγής της, έστω και µε κατάλληλες παρακάµψεις ή άλλα 

προσωρινά έργα. 

17.2 Απαιτήσεις εξασφάλισης κυκλοφορίας 

 ∆ιακοπή της κυκλοφορίας µικρής χρονικής διάρκειας (ολιγόωρης ως µιας ηµέρας) θα επιτρέπεται κατά 

περίπτωση ύστερα από συνεννόηση µε τις Τοπικές Αρχές, µε βάση την δυνατότητα εξυπηρέτησης του 

κυκλοφοριακού φόρτου. Για αναγκαίες διακοπές κυκλοφορίας χρονικής διάρκειας µεγαλύτερης της µιας ηµέρας θα 

πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλισθούν εναλλακτικές διαδροµές µε παρακαµπτήριες οδούς. 

 Οι πινακίδες κυκλοφορίας και τα άλλα τροχαία σήµατα που απαιτούνται για την καθοδήγηση της 

κυκλοφορίας θα τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις εγκρινόµενες από την Υπηρεσία, θα διατηρούνται όσο είναι 

αναγκαίο και θα αποµακρύνονται όταν δεν απαιτούνται πλέον, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου. Η στήριξη 

των σηµάτων πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να παραµένουν σταθερά στη θέση τους, ανεπηρέαστα από τον 

άνεµο και τις δονήσεις που οφείλονται στην κυκλοφορία.  

Όταν απαιτείται, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτει κάθε υπάρχουσα πινακίδα κυκλοφορίας ή άλλα τροχαία 

σήµατα όταν πια δεν απαιτούνται, ή να τα αποµακρύνει και να τα αποκαθιστά στην προηγούµενη θέση και 

κατάστασή τους, ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου, τον υπάρχοντα προγραµµατισµό και τη σχετική έγκριση της 

Υπηρεσίας. 

17.3 Χρήση υφισταµένου οδικού δικτύου 

 Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, δρόµους 

και χωµατόδροµους που εξυπηρετούν την περιοχή, από την χρήση των ως οδών µεταφοράς. Ειδικότερα θα 

πρέπει να λαµβάνει υπόψη περιορισµούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς µεταφοράς και τα 

µεταφορικά µέσα, µε τον σκοπό να αποφύγει κάθε ζηµιά, η ασυνήθη φθορά των γεφυρών οδών και 

χωµατόδροµων. 

 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του κάθε αναγκαίο µέτρο προφύλαξης ή 

ενίσχυσης οδικών τµηµάτων, χωµατόδροµων ή γεφυρών, ανεξάρτητα αν αυτό το µέτρο προδιαγράφεται ή όχι στα 

τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί όλες τις προσπελάσεις και τις οδούς που θα χρησιµοποιεί για την 

πρόσβαση προς τις θέσεις εκτελούµενων έργων, καθώς και τις παρακαµπτήριες οδούς. Οποιαδήποτε ζηµιά ή 

φθορά στις υφιστάµενες οδούς ή στις προσπελάσεις ή στις παρακαµπτήριες οδούς, θα αποκαθίσταται αµέσως 

από τον Ανάδοχο. 

 Σε περίπτωση µη συµµορφώσεώς του θα ισχύουν οι προβλεπόµενες ποινές της ανωτέρω παραγράφου 

και επιπλέον η Υπηρεσία θα προβαίνει στην αποκατάσταση µε δικά της συνεργεία, σε βάρος και για λογαριασµό 

του Αναδόχου.



  

Άρθρο 18: Χώροι εργοταξίων - Βοηθητικά έργα - ∆ιάθεση γραφείου και ευκολιών στην επίβλεψη 

18.1 Ευθύνη του Αναδόχου για εξεύρεση χώρου εγκατάστασης του (των) εργοταξίου (ων) του 

Πέραν των όσων ορίζονται στην Απόφαση έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων του έργου, θα ισχύουν και τα 

ακόλουθα: 

 Ο Κύριος του έργου ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να απαλλοτριώσει ή και να παραχωρήσει 

χώρους απόθεσης, για εγκαταστάσεις κ.λ.π. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να εξευρεθούν και ενοικιασθούν ή να 

αγορασθούν από τον Ανάδοχο µε αποκλειστική του µέριµνα και δαπάνη. 

 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου λόγω 

τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων, ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία γιατί, κατά την υποβολή της 

προσφοράς του δηλώνεται σαφώς ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, έγκαιρα, να προβεί στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση των καταλλήλων 

χώρων στην άµεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία. 

Οι καταλαµβανόµενοι χώροι που βρίσκονται µέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του Κυρίου του έργου, θα πρέπει να 

είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εξεύρει δηµόσιους χώρους κατάλληλους για τις χρήσεις αυτές και υπό την 

προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η χρήση τους από τον αρµόδιο για την διαχείρισή τους φορέα και από την Υπηρεσία, 

η παραχώρησή τους για χρήση (αποθεσιοθαλάµων, χώρου απόθεσης εργοταξίων κλπ) γίνεται από τον αρµόδιο 

φορέα και µε όρους χρήσης που θα εκπληρούν τις απαιτήσεις της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης. 

Οι όροι αυτοί θα αναγράφονται στην σχετική άδεια χρήσης η οποία θα εκδίδεται µε µέριµνα και δαπάνες του 

αναδόχου. 

 Έτσι ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση όλων των χώρων που θα χρησιµοποιήσει για τις κάθε 

φύσης εγκαταστάσεις του όπως: 

- αποθήκευσης των κάθε είδους υλικών 

- προσωρινής εναπόθεσης κάθε φύσεως αντικειµένων (υλικών κλπ) 

- συνεργείων συντήρησης µηχανικού εξοπλισµού του 

- χώρων στάθµευσης µηχανικού του εξοπλισµού 

Όλες οι δαπάνες για ενοικίαση ή/ και αγορά τέτοιων χώρων βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 Αν οι συνθήκες του έργου, ή ο κίνδυνος ζηµιών σ' αυτό, ή ο κίνδυνος περιβαλλοντικής υποβάθµισης, δεν 

επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών στους χώρους αποθήκευσης ή 

απόθεσης, τότε θα αποτίθενται µόνον τα υλικά εργασίας µιας ηµέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωµα του Αναδόχου 

για αποζηµίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων µεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κ.λ.π. γιατί θεωρείται ότι όλες 

αυτές περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας των εργασιών. 

18.2 Άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνά για την φύλαξη κάθε υλικού, µηχανήµατος, εργαλείου κ.λ.π. 

που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα προβλεπόµενα 

µέτρα προσλαµβάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο για τον σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ηµέρας, 

νυκτοφύλακες κ.λ.π.). Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή µηχανήµατος κ.λ.π. που 

ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζηµιώσει τον 

ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κ.λ.π., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του 

αποζηµίωση. 

 Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και των χώρων της 
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αποκλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και 

συντήρηση τους σύµφωνα µε τους ισχύοντες Νόµους και κανονισµούς της δηµόσιας τάξης, ασφάλειας και υγιεινής. 

Άρθρο 19: Τήρηση νόµων, αστυνοµικών διατάξεων  

Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης και συντήρησης του έργου υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τους 

Νόµους του Κράτους, τα ∆ιατάγµατα και τους Κανονισµούς, τις Αστυνοµικές διατάξεις ή διαταγές καθώς και µε τις 

νόµιµες απαιτήσεις οποιασδήποτε ∆ηµόσιας, ∆ηµοτικής ή άλλης Αρχής, που θα αναφέρονται και θα έχουν 

εφαρµογή κατά οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο και στις εργασίες του. Η υποχρέωση αυτή αναφέρεται στους 

κανόνες δικαίου που διέπουν την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

Επισηµαίνεται επίσης η Υποχρέωση του Αναδόχου να µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των 

διατάξεων που απαιτούνται από τη νοµοθεσία για την εφαρµογή των επιβαλλοµένων µέτρων ασφάλειας σε όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

Άρθρο 20 : Ενστάσεις - Αιτήσεις Θεραπείας 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 174 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

Άρθρο 21 : ∆ικαστική επίλυση διαφορών 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 175 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Άρθρο 22 : ∆ιαιτητική επίλυση διαφορών 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 176 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Άρθρο 23: Μηχανήµατα και µέσα 

23.1 Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες υποχρεώνεται να προµηθευτεί και µεταφέρει επί 

τόπου του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία, και προσωρινές εγκαταστάσεις, για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του 

έργου από την παρούσα εργολαβία. 

23.2 Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα µηχανικά κ.λ.π. 

µέσα που εισκοµίσθηκαν στο έργο για την εµπρόθεσµη περαίωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, 

µέσα σε 10ήµερη προθεσµία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα µηχανικό 

εξοπλισµό του κλπ, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, έστω και αν η Υπηρεσία δεν έκανε 

χρήση του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 24 : 'Εκπτωση Αναδόχου 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 160 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

'Αρθρο 25 : ∆ιακοπή εργασιών - ∆ιάλυση της σύµβασης 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 161 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

'Αρθρο 26 : Ματαίωση διάλυσης 
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Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 162 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Άρθρο 27: Αποζηµίωση Αναδόχου λόγω διάλυσης της σύµβασης 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 163 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Άρθρο 28: Περάτωση εργασιών - Χρόνος εγγύησης - Παραλαβές έργου - Συντήρηση έργου 

28.1 Γ ια τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης /τέλεσης των: α. ∆ιοικητικής Παραλαβής για χρήση. 

β. Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου, γ. Προσωρινής παραλαβής του κατασκευασθέντος 

έργου, 

δ. Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) συντήρησης του 

κατασκευασθέντος έργου, 

ε. Οριστικής Παραλαβής του έργου, 

ισχύουν γενικά οι διατάξεις του Ν 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 168,169,170,171 και 172. 

28.2 Συντήρηση των έργων 

 Ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε το άρθρο 171 του N. 4412/2016, οφείλει να συντηρεί το έργο µέσα στο χρόνο 

εγγύησης και να εκτελεί µε δική του οικονοµική επιβάρυνση όλες τις εργασίες επισκευών, ανακατασκευών και 

επανόρθωσης όλων των ελλείψεων, ζηµιών, ελαττωµάτων, ατελειών ή άλλων κακοτεχνιών που τυχόν θα 

εµφανισθούν στο έργο µέσα στον χρόνο εγγύησης, ώστε το έργο να διατηρείται σε άριστη κατάσταση. 

Ο χρόνος συντήρησης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες. 

 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήµατα το έργο κατά το χρόνο 

εγγύησης µε σκοπό την αποκάλυψη τυχόν τέτοιων ελλείψεων. Στις επισκέψεις θα καλείται να παρευρίσκεται και ο 

Ανάδοχος. 

 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν εργασίες επισκευών ή επανορθωτικές 

εργασίες, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, που αποτελούν υποχρέωσή του και µάλιστα σε εύλογο χρόνο (ανάλογα 

µε το είδος της βλάβης) και σε βαθµό που να ικανοποιούν λογικά την Υπηρεσία, τότε η Υπηρεσία θα δικαιούται να 

αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση αυτών των εργασιών και να εισπράξει το κόστος τους καθ' οιονδήποτε τρόπο 

από τον Ανάδοχο. 

Τρίκαλα,  Φεβρουάριος 2018 
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