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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
ΑΡΘΡΟ Α-1  
Αντικείμενο Συγγραφής Υποχρεώσεων – Ορισμοί – Θεσμικό Πλαίσιο – 
Προδιαγραφές – Εγγυήσεις Σύμβαση κατασκευής – Επίβλεψη  
 
1.1. Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ.  
Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η 
διατύπωση των Γενικών και Ειδικών Όρων σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται να 
κατασκευαστούν από τον Ανάδοχο οι εργασίες του έργου: «Αποκατάσταση 
Υποσκαφών Ακρομωλίου στο Λιμένα Βόλου.», όπως περιγράφονται αναλυτικά στο 
τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.  
Ο προϋπολογισμός του Έργου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη ανέρχεται στο 
ποσό των 176.612,90 € πλέον ΦΠΑ  = 219.000 €, συμπεριλαμβανομένων του 
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), των απροβλέπτων (15%), της αναθεώρησης, και του ΦΠΑ 24%. 
Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της διακήρυξης και συμπληρώνονται με 
τους όρους των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης (Τ.Δ.) όπως ακριβώς αναφέρονται 
στο σχετικό άρθρο της Διακήρυξης.  
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-
16).  
1.2. Ορισμοί – συντομογραφίες  
Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται έχουν το νόημα που καθορίζεται στο 
Άρθρο 2 του Ν.4412/2016 και επί πλέον όπως καθορίζεται κατωτέρω:  
α. «δημόσιες συμβάσεις» και ως «συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών» 
νοούνται οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ 
ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή ενός ή περισσότερων 
αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο 
την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, ως 
«δημόσιες συμβάσεις έργων» και ως «συμβάσεις έργων» νοούνται οι συμβάσεις 
που έχουν ως αντικείμενο, ένα από τα κάτωθι:  
α1) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου,  
α2) την υλοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, έργου ανταποκρινόμενου στις 
απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας που ασκεί 
αποφασιστική επιρροή στο είδος ή στη μελέτη του έργου,  
β)«Συμβατική αμοιβή»: νοείται το καθοριζόμενο με την προκήρυξη κατ’ αποκοπή 
τίμημα όταν δεν προβλέπεται υποβολή οικονομικής προσφοράς και η οικονομική 
προσφορά του αναδόχου στις λοιπές περιπτώσεις συμβάσεων μαζί με ΓΕ και ΟΕ και 
ποσό απροβλέπτων δαπανών) χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ.  
γ) «Τελική αμοιβή» νοείται το συνολικό ποσό που καταβάλλεται στον Ανάδοχο ως 
αμοιβή για το εκτελεσθέν αντικείμενο της σύμβασης, Έργο:«Αποκατάσταση 
Υποσκαφών Ακρομωλίου στο Λιμένα Βόλου». 
δ)«Έργο»: νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών 
μηχανικού το οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση μίας οικονομικής ή 
τεχνικής λειτουργίας καθώς και το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
τη Σύμβαση.  
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ε)«Προσωρινές Εργασίες» ή «Προσωρινά Έργα»: όλες οι εργασίες, τα έργα και οι 
εγκαταστάσεις κάθε είδους, που έχουν προσωρινό χαρακτήρα και απαιτούνται για 
την εκτέλεση του έργου.  
στ)«Μόνιμες Εργασίες» ή «Μόνιμα Έργα»: όλα τα μόνιμου χαρακτήρα έργα, που θα 
εκτελεστούν και θα συντηρηθούν σύμφωνα με τη Σύμβαση.  
ζ)«Εργοτάξιο»: το σύνολο των χώρων όπου πραγματοποιούνται εργασίες και γενικά 
εκτελείται τεχνικό έργο, όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις.  
η)«Υπηρεσία»: η αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία του Κυρίου του Έργου (ΚτΕ), η 
οποία δημοπρατεί το έργο και συναλλάσσεται με τον Ανάδοχο ως Διευθύνουσα 
Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία / και ως Προϊσταμένη Αρχή, όπως κατά 
περίπτωση ορίζεται στον Ν.4412/2016.  
θ)«Διαγωνιζόμενοι» ή «Διαγωνιζόμενος»: οι οικονομικοί φορείς δηλαδή κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και 
φορέων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που 
προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, προμήθεια προϊόντων ή 
παροχή υπηρεσιών, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο 
Διαγωνισμό. Στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται και ο όρος «εργοληπτική 
επιχείρηση» του Τίτλου 1 του Κεφαλαίου ΙΙ του Μέρους Β' του Ν.4412/2016.  
ι)«Απρόβλεπτες Δαπάνες»: οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτούν 
πλήρως στη φάση δημοπράτησης του έργου και δεσμεύονται για να καλύψουν τις 
δαπάνες που ορίζονται στον Ν.4412/2016. Το κονδύλιο για απρόβλεπτες δαπάνες,  
συμπληρώνεται από την υπηρεσία. Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών 
που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που 
προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως 
υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις 
ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι 
οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, 
παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των 
μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό 
σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά 
στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Για τη διάθεση του 
κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν μπορεί να 
συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω 
απρόβλεπτων περιστάσεων. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται 
κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε 
να διατηρείται σταθερή η ποσοστιαία αναλογία.  
ια)«Ευρωπαϊκά πρότυπα»: τα πρότυπα που έχουν επιλεγεί από τον ΚτΕ για την 
εκτέλεσή του και τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή επιτροπή 
τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης 
(CENELEC) ως "Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ)" ή ως "κείμενα εναρμόνισης (HD)", 
σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες αυτών των οργανισμών.  
ιβ)«Κοινές τεχνικές προδιαγραφές»: οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί 
σύμφωνα με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη και έχουν δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
ιγ)«Ανάδοχος» ή «Εργολήπτης»: νοείται ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει 
ανατεθεί με δημόσια σύμβαση ή σύμβαση, κατά την έννοια της διάταξης της 
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περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου, η κατασκευή έργου ή η μελέτη έργου ή η 
προμήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα.  
Συντομογραφίες Τευχών Δημοπράτησης  
Τ.Δ. : Τεύχη Δημοπράτησης  
ΔΔ : Διακήρυξη Δημοπρασίας  
ΕΣΥ : Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
ΠΜ : Προϋπολογισμός Μελέτης  
ΤΜ : Τιμολόγιο Μελέτης  
Τ.Π. : Τεχνικές Προδιαγραφές  
ΣΑΥ : Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας  
ΦΑΥ : Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας  
Συντομογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισμών, Οδηγιών  
ΕΝ : Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές  
CEN : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης  
ISO : Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης  
ΕΛΟΤ : Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης  
ΕΣΥΠ Α.Ε. : Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας  
ΕΣΥΔ Α.Ε. : Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  
CENELEC : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης  
CIE : Διεθνής Επιτροπή Φωτισμού  
ΕΤΑ : Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις  
DIN : Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης  
BS : Βρετανικά Πρότυπα  
ANFOΤ : Γαλλικές Προδιαγραφές  
ASTM : Αμερικανικές Πρότυπες Μέθοδοι Δοκιμών  
ΚΜΛΕ : Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών  
ΚΤΣ : Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος  
ΚΤΧ : Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβα  
NF : Γαλλικά Πρότυπα  
ΠΤΠ : Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές  
 
1.3. Ερμηνείες  
Στα συμβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συμφραζόμενα ρητά προκύπτει διαφορετικά:  
- Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο γένος θα αφορούν και σε όλα τα 
γένη και αντίστροφα. 
- Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον 
πληθυντικό και αντίστροφα.  

- Λέξεις που αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα θα έχουν την ίδια έννοια με τις 
ίδιες λέξεις που αναγράφονται με πεζά γράμματα και αντίστροφα.  

- Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ημέρα», «βδομάδα», «μήνας», «έτος» κτλ. 
θα σημαίνει «ημερολογιακή ημέρα», «ημερολογιακή βδομάδα», «ημερολογιακός 
μήνας», «ημερολογιακό έτος» κτλ.  

- Διατάξεις, που αναφέρονται σε «συμφωνία», «συγκατάθεση» ή σε συνώνυμα / 
παράγωγά τους, προϋποθέτουν ότι η υπόψη συμφωνία, συγκατάθεση κτλ., θα 
διατυπώνεται εγγράφως.  
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- «Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σημασία που αποδίδεται στις 
έννοιες αυτές από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.  

- Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται γενικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την 
ερμηνεία του κειμένου της παρούσας.  

- Όπου αναφέρονται οι όροι «με δαπάνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανάδοχο», 
«σε βάρος του Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα», «χωρίς ιδιαίτερη 
αποζημίωση», νοείται ότι όλες οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί ανοιγμένα 
στις τιμές της προσφοράς και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα πρόσθετο 
αντάλλαγμα ή/ και καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση πέρα από τις τιμές της 
προσφοράς του.  

- Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συμβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε 
συγκεκριμένα άρθρα, παραγράφους, εδάφια κτλ. νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, 
υπουργικών αποφάσεων, συμβατικών τευχών κτλ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση 
και ευθεία αναφορά στις πλέον συναφείς διατάξεις, χωρίς από την αναφορά αυτή 
να αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας διάταξης που τυχόν δεν αναφέρεται ρητά.  
 
1.4. Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων – εκπροσώπηση αναδόχου  
Ισχύουν τα οριζόμενα στον  Ν.4412/2016.  
Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή των 
εγγράφων της Υπηρεσίας που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα 
γραφεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊστάμενης Αρχής. Συναινέσεις, 
εγκρίσεις, προσδιορισμοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, που 
απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει:  
i. να γίνονται εγγράφως με την έννοια του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,  

ii. να επιβεβαιώνεται η πραγματοποίησή τους με κάθε νόμιμο τρόπο και  

iii. να γίνονται στις δηλωμένες με τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύμβασης 
διευθύνσεις, εκτός εάν έχουν λάβει χώρα μεταβολές, οι οποίες όμως έχουν 
γνωστοποιηθεί εγγράφως, άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται 
εγκύρως στις ήδη δηλωμένες διευθύνσεις. Η αποστολή οιουδήποτε εγγράφου σε 
άλλο φορέα ή υπηρεσία πλην του αναθέτοντος φορέα ή διευθύνουσας υπηρεσίας ή 
προϊσταμένης αρχής, δεν επιτρέπει την επίκληση παρέλευσης προθεσμιών που 
τίθενται από την εκάστοτε νομοθεσία έως ότου αυτά εισέλθουν νόμιμα στην 
αρμόδια ως άνω υπηρεσία.  
 
1.4.1 Νόμιμοι Εκπρόσωποι Αναδόχου  
Σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016 σχετικά με το προσωπικό του 
Αναδόχου, ορίζονται τα ακόλουθα:  
(1) Το αργότερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης κατασκευής του έργου, θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο προϊστάμενος 
του εργοταξιακού γραφείου και γενικός διευθυντής του έργου για λογαριασμό του 
Αναδόχου. Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα διαθέτει τα απαραίτητα 
προσόντα και την ανάλογη εμπειρία.  
(2) Για την έγκριση του ανωτέρω προτεινόμενου προϊστάμενου του εργοταξιακού 
γραφείου, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία όλες τις πληροφορίες, 
πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή στοιχεία, που θα αφορούν στα προσόντα και 
στην εμπειρία του. Η Υπηρεσία μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να μην δώσει 
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την έγκρισή της για τον προτεινόμενο, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι 
αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την 
ανωτέρω θέση. Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να ομιλεί, 
διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
υπάρχει μόνιμα ειδικός τεχνικός διερμηνέας.  
(3) Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής 
απασχόλησης για το υπόψη έργο και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι 
αιτιολογημένη και θα οφείλεται μόνο σε λόγους που έχουν να κάνουν με εκτός 
εργοταξίου απασχόληση που αφορά στο υπόψη έργο. Όταν ο προϊστάμενος του 
εργοταξιακού γραφείου απουσιάζει, ως ανωτέρω, θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο 
αναπληρωτής του που θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.  
(4) Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος 
με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα 
του εργοταξίου, περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, 
οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής 
κάθε εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του 
έργου (παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κτλ).  
(5) Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου είναι αρμόδιος για την έγκαιρη, 
έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη και εφαρμογή 
των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο, 
καθώς και κάθε τρίτου. Γι αυτό ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου πρέπει 
να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να αποδέχεται το 
διορισμό του και τις ευθύνες του και θα δεσμεύεται ότι απασχολείται αποκλειστικά 
στο έργο.  
(6) Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη 
έγκρισή της για τον ορισμό του προϊστάμενου του εργοταξιακού γραφείου ή του 
αναπληρωτή του, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τους απομακρύνει και να τους 
αντικαταστήσει με άλλους, των οποίων ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην 
έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.  
(7) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμία 
περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, 
ο δε Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος 
απέναντι στην Υπηρεσία.  
(8) Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση 
στη Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην 
οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων.  
(9) Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας ρητά καθορίζεται ότι όλα τα μέλη της 
κοινοπραξίας οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να 
καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη διορισμού κοινού εκπροσώπου της 
κοινοπραξίας έναντι του κυρίου του έργου και των υπηρεσιών. Με την ίδια πράξη 
ορίζεται υποχρεωτικά και ο αναπληρωτής του εκπροσώπου. Ο εκπρόσωπος ή ο 
αναπληρωτής του μπορούν να διορίζουν άλλους πληρεξούσιους για τη διενέργεια 
συγκεκριμένων πράξεων κατά την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας, εφόσον δόθηκε 
σε αυτούς τέτοια εξουσία με την πράξη διορισμού τους. Μαζί με την πράξη 
διορισμού κατατίθενται κατά την υπογραφή της σύμβασης και δηλώσεις αποδοχής 
του διορισμού τους από τον εκπρόσωπο και από τον αναπληρωτή του.  
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1.5. Θεσμικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισμοί και γλώσσα που διέπουν τη 
σύμβαση  
1.5.1 Ισχύουσες διατάξεις  
Η εκτέλεση των έργων διέπεται, ερμηνεύεται και συμπληρώνεται από την Ελληνική 
Νομοθεσία και για έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
επιπλέον και από την Κοινοτική Νομοθεσία. Ειδικότερα, σε θέματα παραγωγής 
δημοσίων έργων, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και οι λοιποί σχετικοί 
Νόμοι με τις εξαιρέσεις των τροποποιούμενων, καταργούμενων ή μεταβατικών 
διατάξεων όπως αυτές παρουσιάζονται στο Ν.4412/2016 ή νεότερων. Η εκτέλεση 
των έργων συμπληρώνεται με τους όρους της παρούσας και των λοιπών 
συμβατικών τευχών.  
Όπου γίνεται αναφορά σε νομοθεσία, ισχύουσες διατάξεις ή κείμενες διατάξεις, 
νοείται, εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά, κάθε κανόνας δικαίου, εθνικός, 
κοινοτικός ή διεθνής εφαρμοζόμενος στην Ελλάδα, περιεχόμενος σε κάθε πηγή 
δικαίου (Σύνταγμα, Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, 
Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κανονισμοί, Εθνικοί και Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως αυτός 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κάθε φορά κατά την ημερομηνία 
δημοσίευσης της Διακήρυξης Δημοπρασίας.  
 
1.5.2 Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και Κανονισμοί  
Κατά την εκτέλεση του έργου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ισχύουν τα οριζόμενα 
στον Ν.4412/2016. Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι 
κανονισμοί και προδιαγραφές που ορίζονται στη παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων 
και τις ΕΤΕΠ, οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης του έργου, καθώς και οι 
εκάστοτε αποφάσεις ΔΙΠΑΔ του ΥΠΟΜΕΔΙ περί Έγκρισης Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα. Όπου οι 
εργασίες δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ, εφαρμόζονται οι εγκεκριμένες Τεχνικές 
Προδιαγραφές, οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., οι 
ισχύοντες κανονισμοί του Ελληνικού κράτους για κάθε κατηγορία εγκαταστάσεων, 
οι ισχύοντες κανονισμοί των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ευρωκώδικες, οι 
προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O..  
Τέλος ισχύουν τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ όπως αναφέρονται στις 
Εγκυκλίους του ΥΠΟΜΕΔΙ (π.χ. 26, ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-2012) με τις σχετικές ΚΥΑ. 
Επισημαίνεται ότι στο έργο θα ενσωματωθούν υποχρεωτικά υλικά που φέρουν τη 
σήμανση CE. (σύμφωνα με την υπ' αριθ. 6690 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, και Ναυτιλίας- Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων -ΦΕΚ 1914 
Β / 15-06-2012).  
 
1.5.3 Γλώσσα  
Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα 
τα έγγραφα, η αλληλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν κείμενα συνταγμένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερμηνείας 
επίσημη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα.  
Σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, 
συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων 
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της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση.  
Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται εξ ολοκλήρου στην επίσημη(-
ες) γλώσσα(-ες) των θεσμικών οργάνων της Ένωσης που επιλέγεται από την 
αναθέτουσα αρχή. Αυθεντικό θεωρείται μόνο το (τα) κείμενο(-α) που δημοσιεύεται 
(-ονται) στη γλώσσα αυτή ή στις γλώσσες αυτές. Μία περίληψη των 
σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης/γνωστοποίησης δημοσιεύεται και στις 
λοιπές επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.  
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές 
στοιχεία και αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Στα έγγραφα της σύμβασης 
μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - 
εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη 
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Κατά παρέκκλιση 
από τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τις διαιτησίες του Δημοσίου και έπειτα 
από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, με τη Σύμβαση καθορίζεται μεταξύ 
άλλων και η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαιτησία.  
 
1.6. Εγγυήσεις  
Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες ή/και τους αναδόχους να 
παράσχουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων:  
α) «Εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, 
και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός 
ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα σύμφωνα 
με το Άρθρο 302 του Ν.4412/2016. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο 
προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει 
ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης ενώ στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Άρθρο 302 του Ν.4412/2016.  
β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή 
της Σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
γ) «Εγγύηση προκαταβολής» στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, ισόποση 
με την προκαταβολή, όταν αυτή υπερβαίνει το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος 
επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.  
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1.7. Σύμβαση Κατασκευής έργου  
1.7.1. "Σύμβαση"  
Ο όρος των «δημοσίων συμβάσεων» και των «συμβάσεων έργων» δόθηκε ανωτέρω 
στην παράγραφο 1.2.α και περιλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του Αναδόχου 
δηλαδή την με μέριμνα και δαπάνη του εκπόνηση των μελετών, την εκτέλεση των 
συμπληρωματικών ερευνών και την εκτέλεση όλων των εργασιών του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΑΚΡΟΜΩΛΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ» που αναλυτικά 
περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, περιλαμβανομένης και της συντήρησης 
αυτών κατά τον χρόνο εγγύησης.  
Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο Ν. 4412/16 και σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης.  
Η «Σύμβαση» συνίσταται από το ομώνυμο κείμενο και από τα Συμβατικά Τεύχη, 
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Τα Συμβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος 
τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους, καθορίζονται στη Διακήρυξη.  
 
1.7.2. Συμβατικό Αντικείμενο  
Το «Συμβατικό Αντικείμενο» συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον 
Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση και τα 
αναπόσπαστα Συμβατικά της Τεύχη. Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών 
περιλαμβάνονται και οι παρακάτω:  

1. Η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα 
λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  

2. Η σύνταξη των αναγκαίων μελετών εφαρμογής, προγραμμάτων, 
μεθοδολογιών, επιμετρήσεων και λοιπών τευχών και εγγράφων που 
προβλέπονται από τα τεύχη δημοπράτησης.  

3. Η εκτέλεση τυχόν αναγκαίων συμπληρωματικών ερευνών για το έργο, 
που θα προτείνει και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.  

4. Η συντήρηση του έργου με μέριμνα και δαπάνες του κατά το χρονικό 
διάστημα που ορίζεται από τα τεύχη δημοπράτησης.  

5. Η χρηματοδότηση του Έργου, ανάλογα με τις ανάγκες του, για τα 
ενδιάμεσα διαστήματα, εν όψει των περιοδικών πληρωμών εκ μέρους 
του ΚτΕ, της εκτέλεσης προκαταρκτικών εργασιών για τις οποίες δεν 
προβλέπονται τμηματικές πληρωμές.  

6. Κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που προκύπτει από τις υποχρεώσεις του 
αναδόχου που ορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης.  

 
 
 
1.7.3. Υπογραφή Σύμβασης  
Η σύμβαση συνάπτεται, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν4412/16.  
 
1.8. Εκχώρηση δικαιωμάτων - υποκατάσταση  
Η εκχώρηση του έργου ή / και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση 
διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16. Η υποκατάσταση του Αναδόχου από 
τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή 
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αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 132. Η υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της Προϊσταμένης 
Αρχής, η οποία αποφασίζει ύστερα από αίτηση του Αναδόχου και πρόταση της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  
 
1.9. Υπεργολαβία – Πτώχευση – Θάνατος  
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν 4412/16.  
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης 
εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τις 
υπόψη εργασίες, τις συνυφασμένες συνέπειες και ευθύνες, έστω και αν οι 
υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.  
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κάθε στοιχείο (συμβατικό, οικονομικό, 
προόδου, ολοκλήρωσης κτλ.) που σχετίζεται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
των υπεργολάβων, ως εάν αυτά αφορούσαν την εκπλήρωση συμβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά τη σύμβαση.  
Η εκχώρηση του έργου ή/και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση 
διέπεται από τις διατάξεις του Ν 4412/16. Η υποκατάσταση του Αναδόχου από 
τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή 
αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 132. Η υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της Προϊσταμένης 
Αρχής, η οποία αποφασίζει ύστερα από αίτηση του αναδόχου και πρόταση της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  
Αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, η σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον Ν 4412/16.  
Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή μερικών από τα μέλη της κοινοπραξίας 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4412/16.  
 
1.10. Επίβλεψη  
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, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως 
συμβούλων της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια, λατομεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. 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 ή προφορικές 
εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση 
του Έργου και οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της 
Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων κλπ.  
Η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης δεν αίρει, ούτε μειώνει τις νόμιμες και 
συμβατικές ευθύνες του αναδόχου.  
Η τεχνική υπηρεσία μπορεί να έχει ως αντικείμενο την διοίκηση ή επίβλεψη ή 
έλεγχο έργου εφόσον διαθέτει την απαραίτητη Τεχνική επάρκεια και στελέχωση 
όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ.  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 4412/16 η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η 
διοίκηση των έργων ασκούνται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα 
κατασκευής του έργου (διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία ορίζει 
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τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την επίβλεψη, 
προσδιορίζει τα καθήκοντά τους όταν είναι περισσότεροι από έναν, παρακολουθεί 
το έργο τους και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την καλή και 
έγκαιρη εκτέλεση των έργων.  
 
ΑΡΘΡΟ Α-2  
Προθεσμίες – Ρήτρες  
2.1. Προθεσμίες  
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες, από την 
ημέρα που θα υπογραφεί η εργολαβική σύμβαση  
Στην υπόψη συνολική προθεσμία, περιλαμβάνονται και οι προθεσμίες για την τυχόν 
εκπόνηση και έγκριση μελετών, όπως και για την τυχόν εκτέλεση συμπληρωματικών 
γεωτεχνικών ερευνών.  
 
2.2. Τμηματικές προθεσμίες  
Εκτός από την συνολική προθεσμία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 4412/16. Όλες οι προθεσμίες 
(συνολική και τμηματικές) αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη ορίζεται διαφορετικά. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να 
έχουν τελειώσει όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί 
οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τις 
τμηματικές προθεσμίες.  
 
2.2.1. Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (Ε.Π.)  
(1) 1η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία (1η Ε.Π.)  
Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης παραδίδονται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή  
i. Αντίγραφο πιστοποιητικού του Αναδόχου ή μελών της Αναδόχου Κοινοπραξίας, σε 
περίπτωση που ο Ανάδοχος ή επιχειρήσεις-μέλη της Κοινοπραξίας διαθέτουν 
πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας ή/και δήλωση ότι βρίσκονται στο στάδιο της 
προετοιμασίας ή της πιστοποίησης.  
 
(2) 2η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία (2η Ε.Π.)  
Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή ολοκληρώνονται, 
υποβάλλονται ή/και παραδίδονται :  
i. Προτάσεις για τους χώρους εγκατάστασης του εργοταξίου και τοποθέτησης 
πινακίδων του έργου, καθώς και πιθανών εναλλακτικών χώρων λήψης και 
απόθεσης υλικών.  

ii. Προτάσεις για τη μεθοδολογία προγραμματισμού και ελέγχου της προόδου του 
έργου, για το σχετικό λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί και για το σύνολο των 
εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή στοιχείων και την 
τεκμηρίωση του έργου.  



14 

 

iii. Πλήρης έλεγχος της τεχνικής μελέτης του έργου, με τυχόν διενέργεια 
εργαστηριακών ελέγχων, ερευνών κλπ. Ο έλεγχος αυτός θα αφορά στη βελτίωση 
των εγκεκριμένων συμβατικών τεχνικών μελετών με τον εντοπισμό και στη συνέχεια 
συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων και τυχόν πλημμελώς μελετηθέντων επί μέρους 
θεμάτων με σκοπό να προκύψει, με βάση τις εγκεκριμένες συμβατικές τεχνικές 
μελέτες όπως αυτές θα βελτιωθούν ως ανωτέρω, συνολικό έργο τεχνικά άρτιο και 
λειτουργικό που να ανταποκρίνεται στον προορισμό του και να επιτυγχάνει την 
προδιαγραφόμενη διάρκεια ζωής του.  
Η παραπάνω πρόταση – μελέτη, η οποία θα γίνει χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, 
ακολούθως θα τεθεί υπό έλεγχο από την Υπηρεσία.  
 
2.2.2. Αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (Α.Π.)  
(1) 1η Αποκλειστική τμηματική προθεσμία (1η Α.Π.)  
Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία 
για έγκριση το "Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου".  
(2) 2η Αποκλειστική τμηματική προθεσμία (2η Α.Π.)  
Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται από τον Ανάδοχο 
χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή:  

1. Oργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα 
πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα 
περιλαμβάνει η εργοτα-ξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου.   

2. Δήλωση ανάληψης καθηκόντων του προϊσταμένου του εργοταξιακού 
γραφείου και σχετικό πληρεξούσιο.  

3. Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας σύμφωνα με το ΠΔ 305/96.  
 
2.2.3. Γενικές παρατηρήσεις επί των προθεσμιών  
(1) Η συνολική προθεσμία περάτωσης μπορεί να παρατείνεται στις περιπτώσεις και 
όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης της 
προθεσμίας από οποιαδήποτε αιτία, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά πρόσθετη 
αποζημίωση λόγω της παράτασης αυτής, με μόνη και αποκλειστική εξαίρεση τη 
νόμιμη αναθεώρηση στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα 
Νομοθεσία.  

(2) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για 
επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) 
αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (Οριακή προθεσμία). Η 
συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάσει την αρχική συμβατική προθεσμία και 
τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα 
στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.  
 (3) Οι ανωτέρω ενδεικτικές και αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες θα 
περιληφθούν αναλογικά στο χρονοδιάγραμμα του έργου, που θα συντάξει ο 
Ανάδοχος. Οι πάσης φύσης πρόσθετες δαπάνες, που προκαλούνται από την 
υποχρέωση τήρησης των ανωτέρω προθεσμιών, βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
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(4) Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει συνεκτιμήσει κατά την υποβολή της 
προσφοράς του το χρόνο που απαιτείται για τις διατυπώσεις εκτελωνισμού υλικών, 
εφοδίων και μηχανημάτων, που ενδεχόμενα θα εισάγει από το εξωτερικό.  
 
 
2.3. Ποινικές Ρήτρες Συνολικής και Τμηματικών Προθεσμιών  
Σε περίπτωση παραβίασης προθεσμιών του έργου ορίζονται ποινικές ρήτρες οι 
οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο Ανάδοχος υπερβεί, με 
υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες τμηματικές προθεσμίες 
κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση 
της Προϊσταμένης Αρχής και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό 
του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των 
αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για 
υπέρβαση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται υποχρεωτικά, 
αν το έργο περαιωθεί μέσα στην συνολική προθεσμία και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις της. Οι ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας 
επιβάλλονται όπως ορίζεται στο Ν 4412/16.  
 
ΑΡΘΡΟ Α-3  
Χρονικός Προγραμματισμός του Έργου  
3.1. Γενικά  
Το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου καλύπτεται γενικά από τις διατάξεις του 
Ν 4412/16.  
Καθορίζονται οι υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά με:  
(1) Την ανάπτυξη, τεκμηρίωση, επεξεργασία και παρουσίαση του 
«χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου», σε πλήρη συμμόρφωση με τους 
χρονικούς, οικονομικούς, ποσοτικούς, κτλ. περιορισμούς και όρους, που ορίζονται 
στη σύμβαση.  

(2) Τον έλεγχο, την τεκμηρίωση και την παρουσίαση της «προόδου του έργου» και 
την υποβολή τακτικών περιοδικών αναφορών («αναφορές προόδου»)  

(3) Τη διαρκή ενημέρωση του προγράμματος του έργου και τις διορθωτικές 
ενέργειες για την τήρησή του, σύμφωνα με τις οδηγίες και εγκρίσεις της Υπηρεσίας. 
Οι χρησιμοποιούμενοι στα τεύχη δημοπράτησης όροι, σχετικά με τον 
προγραμματισμό και τον έλεγχο της προόδου, νοούνται κατά τον ακόλουθο τρόπο:  

i. «Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου» ή «χρονοδιάγραμμα του έργου» ή 
«πρόγραμμα κατασκευής του έργου» ή «πρόγραμμα του έργου» είναι η 
τεκμηριωμένη και συστηματική παρουσίαση των προβλέψεων και εκτιμήσεων του 
Αναδόχου σχετικά με τη χρονική, οικονομική και ποσοτική εξέλιξη των «εργασιών», 
που περιλαμβάνονται στη σύμβαση και σε πλήρη συμμόρφωση με τους χρονικούς, 
οικονομικούς, ποσοτικούς, κτλ. περιορισμούς και όρους, που ορίζονται σε αυτήν.  

ii. Οι αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο «εργασίες» περιλαμβάνουν:  

a. Τις προεργασίες για την εγκατάσταση του εργοταξίου και την προετοιμασία των 
χώρων.  

b. Τις απαιτούμενες αποτυπώσεις, έρευνες, μελέτες, εγκρίσεις και άδειες.  
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c. Τις εργασίες κατασκευής και των τεχνικών έργων σε συνδυασμό με τις διάφορες 
φάσεις του έργου (προσωρινές και μόνιμες).  

d. Τους ελέγχους και δοκιμές κάθε φύσης.  

e. Τις εργασίες λοιπών εμπλεκόμενων φορέων (ΟΚΩ, αρχαιολογία, κτλ.)  

f. Τις απαλλοτριώσεις.  
 
Το Χρονοδιάγραμμα του έργου, που αναπτύσσεται, καταρτίζεται και τηρείται από 
τον Ανάδοχο, πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να καλύπτει εξειδικευμένα όλα τα ανωτέρω 
θέματα.  
iii. «Πρόοδος του έργου» είναι η συστηματική αποτύπωση και τεκμηρίωση της 
πραγματικής χρονικής, ποσοτικής, οικονομικής και διοικητικής εξέλιξης των 
αναφερόμενων (τουλάχιστον) στην ανωτέρω παράγραφο εργασιών, σε 
αντιπαράθεση με τις αντίστοιχες προβλέψεις του προγράμματος.  
iv. Ως «τεκμηρίωση του προγράμματος» νοείται το σύνολο των στοιχείων, 
παραδοχών και μεθόδων, με τα οποία προσδιορίζονται, αιτιολογούνται και 
ελέγχονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:  

a. η ανάπτυξη των μετώπων του έργου και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων  

b. η επάρκεια και η καταλληλότητα των προτεινόμενων από τον Ανάδοχο μέσων 
παραγωγής,  

c. ο καταλογισμός των μέσων παραγωγής στις δραστηριότητες και η απασχόλησή 
τους στο έργο,  

d. η ορθότητα των προβλέψεων, των μέτρων και των μεθόδων που προτείνει  

e. ο συσχετισμός των υποπρογραμμάτων και η λογική αλληλουχία των 
δραστηριοτήτων τους  

f. η χρονική διάρκεια και τα περιθώρια των επιμέρους δραστηριοτήτων  

g. η ποσοτική και οικονομική αποτίμηση των προς εκτέλεση εργασιών και η 
διαχρονική κατανομή τους (πρόβλεψη απορρόφησης).  

v. Ως «τεκμηρίωση της προόδου» νοείται το σύνολο των στοιχείων, παραστατικών 
και μεθόδων, με τα οποία αποτυπώνονται, πιστοποιούνται και ελέγχονται, εν-
δεικτικά και όχι περιοριστικά:  

a. ο βαθμός ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου (συνολικό έργο, επιμέρους 
έργα, ποσότητες εργασιών που πραγματικά εκτελέστηκαν)  

b. η αξία των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και του έργου που έχει 
πραγματοποιηθεί  

c. η αντίστοιχες εκταμιεύσεις (πληρωμές)  

d. το υπολειπόμενο προς εκτέλεση έργο σε ποσότητα και αξία  

e. η υστέρηση, το προβάδισμα ή η συμφωνία σε σχέση με τις προβλέψεις του 
προγράμματος.  

vi. «Ενημέρωση του προγράμματος» είναι η συμπλήρωση ή/και τροποποίηση του 
ισχύοντος προγράμματος με στοιχεία νέων προβλέψεων ή/και με στοιχεία 
προόδου, χωρίς να μεταβάλλονται οι αρχικοί ενδιάμεσοι ή/και οι τελικοί χρονικοί 
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και οικονομικοί στόχοι (προθεσμίες, προϋπολογισμός) ή το αντικείμενο της 
σύμβασης.  

vii. «Αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή του προγράμματος» είναι η απαραίτητη 
(υποχρεωτικά) ενημέρωσή του, όταν προκύπτει ανάγκη μεταβολής των αρχικών 
ενδιάμεσων ή/και των τελικών χρονικών ή/και οικονομικών στόχων (προθεσμίες, 
προϋπολογισμός) ή του αντικειμένου της σύμβασης, στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.  

viii. «Οριστικοποίηση του προγράμματος» είναι η αποδοχή και έγκριση από την 
Υπηρεσία του προτεινόμενου από τον Ανάδοχο προγράμματος, όπως αυτό τελικά 
διαμορφώνεται μετά τις παρατηρήσεις και υποδείξεις της.  
 
3.2. Σύνταξη Χρονοδιαγράμματος  
(1) Η ανάπτυξη του Χρονοδιαγράμματος γίνεται σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής υπό 
την έννοια του Άρθρου 8 των «προδιαγραφών μελέτης και εφαρμογής χρονικού 
προγραμματισμού και διοίκησης έργου» (αποφ. Δ17/01/117/ΦΝ 332, ΦΕΚ 
862Β/16.11.89). Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να 
καλύπτει τις αρμοδιότητες του υπεύθυνου χρονικού προγραμματισμού και ελέγχου 
της προόδου του έργου, με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό.  

(2) Η ανάπτυξη του Χρονοδιαγράμματος του έργου και των υποχρονοδιαγραμμάτων 
του πρέπει να γίνει έτσι, ώστε να τεκμηριώνεται ότι τηρούνται οι τμηματικές 
προθεσμίες του έργου.  
 
3.3. Έλεγχος Χρονοδιαγράμματος - Μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 
Αναδόχου  
(1) Η πρώτη έκδοση και κάθε μεταγενέστερη ενημέρωση ή αναθεώρηση του 
χρονοδιαγράμματος του έργου, ή/και των υποχρονοδιαγραμμάτων του, 
υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση. Σε 
περίπτωση παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί του χρονοδιαγράμματος ή 
υποχρονοδιαγραμμάτων, που υποβάλλει ο Ανάδοχος, ο τελευταίος υποχρεούται να 
τα ανασυντάξει, ώστε να περιλάβει τις παρατηρήσεις αυτές. Η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το χρονοδιάγραμμα και μπορεί 
να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως αναφορικά με την 
κατασκευαστική αλληλουχία, την κατασκευασιμότητα της μεθοδολογίας, την 
επίτευξη των χρονικών ορόσημων της σύμβασης και με τις δυνατότητες χρονικής 
κλιμάκωσης των πιστώσεων. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό 
στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία ή αν 
μέσα στην προθεσμία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η Διευθύνουσα Υπηρεσία 
διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι 
έχει εγκριθεί. Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν 
μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Το 
εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του 
έργου. Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου η οποία καθορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης και πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που 
προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή 
τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των 
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ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό 
διάγραμμα και σχετική έκθεση.  

(2) Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστημα μέχρι και την δεκάτη πέμπτη (15η) μέρα 
από την υποβολή για έγκριση του προγράμματος του έργου ή/και των 
υποπρογραμμάτων του, θα ενεργεί σύμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμμα, 
φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους της παρούσας 
σύμβασης. Για το λόγο αυτό θεωρείται, συμβατικά, ότι η διαδικασία της 
κατάρτισης, έγκρισης ή μεταβολής του χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρει 
καθυστέρηση. Εξάλλου η έγκριση του προγράμματος δεν περιλαμβάνει την, με 
οποιαδήποτε έννοια, συμφωνία της Υπηρεσίας πάνω στο βαθμό προσπάθειας που 
προβλέφθηκε από τον Ανάδοχο.  

(3) Μετά την, κατά οποιονδήποτε τρόπο, σύμφωνα με τα προηγούμενα, 
οριστικοποίηση του προγράμματος (αρχικού ή μεταγενέστερης ενημέρωσης), αυτό, 
όπως έχει διαμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας, εφαρμόζεται 
υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο, αποτελεί τη βάση σύγκρισης για την 
πραγματοποιούμενη πρόοδο και ενημερώνεται ή αναπροσαρμόζεται.  
(4) Η μη τήρηση των προθεσμιών υποβολής χρονοδιαγράμματος του έργου 
(αρχικού ή μεταγενέστερης ενημέρωσης) με υπαιτιότητα του Αναδόχου 
συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών 
κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρμόδια όργανα του 
φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα. 
 
3.4. Παράταση προθεσμίας περάτωσης  
Ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν 4412/16.  
 
3.5. Καθυστερήσεις με υπαιτιότητα των Αρχών  
(1) Ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/16.  

(2) Εφόσον ισχύουν οι εξής συνθήκες:  

i. Ο Ανάδοχος ακολούθησε επιμελώς τις διαδικασίες και κανονισμούς που ορίζονται 
από τις Δημόσιες Αρχές της χώρας   

ii. Οι υπόψη Αρχές καθυστερούν ή άλλως παρακωλύουν τις εργασίες του Αναδόχου   

iii. Η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι μη προβλέψιμη σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στη σύμβαση και τα λοιπά συμβατικά τεύχη,  

iv. τότε, εφόσον αποδειχθεί ότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η κατά 
τα ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι δυνατό να θεωρηθεί ως αιτία για 
χορήγηση παράτασης προθεσμίας.  
 
3.6. Ρυθμός προόδου εργασιών  
(1) Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου θα συγκαλείται, με συχνότητα ή κατά 
τα χρονικά ορόσημα, σύσκεψη μεταξύ της επίβλεψης και αντιπροσώπων του 
Αναδόχου, για καταγραφή προβλημάτων, έλεγχο προόδου, παρακολούθηση 
τήρησης ή τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής και λήψης όλων των 
απαραίτητων μέτρων, ώστε να μην επηρεαστούν οι χρονικές προθεσμίες του έργου.  

(2) Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου η πραγματική 
πρόοδος των εργασιών υπολείπεται της αναμενόμενης ή της προγραμματισμένης, 
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κατά τα άρθρα της παρούσας, και εφόσον δεν οφείλεται σε αιτία που θα 
αντιμετωπιστεί, ο Ανάδοχος υποχρεούται να περιγράψει και υποβάλει στην 
Υπηρεσία τις προτεινόμενες μεθόδους που σκοπεύει να υιοθετήσει για την 
επιτάχυνση των εργασιών και την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων.  

(3) Εκτός εάν ορίσει διαφορετικά η Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει τις υπόψη 
προτεινόμενες μεθόδους, οι οποίες μπορεί να προϋποθέτουν αύξηση των ωρών 
εργασίας ή του αριθμού προσωπικού και του εξοπλισμού ή άλλες τροποποιήσεις, 
με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.  

(4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το ημερολόγιο του έργου, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και τις εντολές της Υπηρεσίας.  

(5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις, που θα 
ζητηθούν από την Υπηρεσία και συναρτώνται, κατά την απόλυτη κρίση της, με την 
πρόοδο των έργων.  
 
ΑΡΘΡΟ Α-4  
Γενικές και Ειδικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου και Ευθύνες  
4.1. Γενικά  
Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  
 
 
 
4.2. Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου  
Σύμφωνα με το Ν 4412/16 ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των δημόσιων 
συμβάσεων πρέπει να τηρεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα σχετικά άρθρα.  
 
4.3. Μελέτη των Συνθηκών Κατασκευής του Έργου - Επαλήθευση στοιχείων – 
Κατασκευστικές Μελέτες - Σχέδια  
4.3.1. Γενικές Υποχρεώσεις  
4.3.1.1. Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί 
αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει τη 
φύση και την τοποθεσία του έργου, και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και 
τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως σε ότι αφορά τις κάθε φύσης πηγές 
λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης υλικών, δυνατότητα 
εξασφάλισης εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, 
φυσικού αερίου και οδών προσπέλασης, τις μετεωρολογικές συνθήκες που 
συνήθως επικρατούν, τα υδρολογικά στοιχεία, τις διάφορες διακυμάνσεις της 
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στάθμης του νερού των ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιας ή παρόμοιες φυσικές 
συνθήκες στον τόπο των έργων, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το 
είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή κατάλληλων 
εκμεταλλεύσιμων υλικών, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά 
την εκτέλεση των εργασιών, τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από 
τυχόν εργασίες που θα εκτελούνται ταυτόχρονα στην περιοχή του έργου από τον 
ΚτΕ ή από άλλους εργολήπτες, τις εκτελεσθείσες απαλλοτριώσεις και εκείνες που 
παραμένουν ακόμη ανεκτέλεστες και οποιαδήποτε άλλα θέματα που μπορούν με 
οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε 
συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης, τις ιδιαιτερότητες των κατασκευών λόγω 
των αρχαιολογικών ανασκαφών και των ειδικών απαιτήσεων της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας. Επιπρόσθετα ότι αποδέχεται τους όρους της Διακήρυξης των λοιπών 
τευχών δημοπράτησης του έργου.                                                                              
4.3.1.2. Επίσης ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό τη 
συμμόρφωσή του, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα εγκεκριμένα διαγράμματα και 
σχέδια της μελέτης, τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη περιοχή και τις 
συνθήκες του έργου, τα τυχόν διατιθέμενα στοιχεία και πληροφορίες από τις 
Τοπικές Αρχές, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, καθώς και τα λοιπά 
συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας που συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της 
δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, 
καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις 
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους.         
4.3.1.3. Τονίζεται ότι τα στοιχεία σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες, όπως π.χ., 
ποιότητα υπεδάφους, αποτελέσματα κάθε φύσης ερευνών, στοιχεία κάθε φύσης 
παρατηρήσεων κτλ., που έγιναν ή γίνονται από την Υπηρεσία ή από άλλους, 
τίθενται στη διάθεση των διαγωνιζόμενων για ενημέρωσή τους και μόνο. Τα 
στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν συμβατικά την Υπηρεσία, αλλά 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως βοήθημα για τη σύνταξη των προσφορών. Αφήνεται 
πάντως στην κρίση των διαγωνιζομένων να αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να 
προβούν με δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδήποτε 
συμπληρωματικές έρευνες ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση ή/και 
ακριβέστερο καθορισμό των στοιχείων που τους διατέθηκαν. Ο Ανάδοχος με την 
προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενημερωθεί στις επιτόπιες συνθήκες. 
4.3.1.4. Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή 
πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την 
ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 
δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και 
παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.                                               
4.3.1.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την υπογραφή της σύμβασης, αλλά και όλοι 
οι διαγωνιζόμενοι κατά τη φάση του διαγωνισμού εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να 
επαληθεύσουν όλα τα στη διάθεσή τους στοιχεία από την Υπηρεσία και να 
εκτελέσουν και τυχόν συμπληρωματικές έρευνες και μελέτες εφαρμογής, 
προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων. Η 
επαλήθευση των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην 
κατηγορία των ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν 
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προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο.                                                       
4.3.1.6. Τονίζεται ότι στοιχεία σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες, όπως π.χ. 
ποιότητα υπεδάφους, αποτελέσματα πάσης φύσεως ερευνών, στοιχεία πάσης 
φύσεως παρατηρήσεων, κλπ., που έγιναν, ή γίνονται από την Υπηρεσία ή από 
άλλους, τυχόν αγωγοί Ο.Κ.Ω., τίθενται στη διάθεση των διαγωνιζομένων για 
ενημέρωσή τους και μόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν 
συμβατικά την Υπηρεσία, αλλά μπορούν να χρησιμεύσουν ως απλό βοήθημα για 
την σύνταξη των Προσφορών. Αφήνεται πάντως στην κρίση των διαγωνιζομένων να 
αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να προβούν με δική τους ευθύνη, φροντίδα 
και δαπάνη σε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες, ή παρατηρήσεις για 
επαλήθευση, επέκταση και ακριβέστερο καθορισμό των στοιχείων που τους 
διατέθηκαν.                                                                                                                      
4.3.1.7. Επισημαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις 
εργασίες που θα εκτελούνται στην περιοχή του έργου από τον Εργοδότη ή από 
άλλους πιθανούς εργολήπτες, ώστε να τις πάρει ο Ανάδοχος υπόψη κατά την 
μόρφωση της προσφοράς του. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην 
παρεμποδίζει αλλά να διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί (πλωτά 
κλπ.) την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου 
τομέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να 
προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή 
διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να 
συμβάλει στην άμεση αποκατάσταση των βλαβών ή διακοπών.                           
4.3.1.8. Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή 
πληροφορία, που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από 
την ευθύνη σύμφωνα με την πλήρη συμμόρφωσή του ως προς τη σύμβαση. 
Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ισχύουσα νομοθεσία, τόσο για την 
εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος 
υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος τυχόν γίνεται από την 
Δ/νουσα του έργου Υπηρεσία ή την επίβλεψη δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 
αυτή την ευθύνη ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν, από τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις. Επίσης ο Ανάδοχος είναι εξ 
ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των εν γένει υλικών, την 
χρησιμοποίησή τους και την εν γένει εκτέλεση της εργασίας κατά τους όρους της 
παρούσας, των σχετικών προτύπων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης 
και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων.                          
4.3.1.9. Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα ή τρόποι εργασίας, από τα 
απαιτούμενα για το έργο, καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα 
απόκτησης του δικαιώματος για τη χρησιμοποίηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. (βλ. παρ. 4.5)                                                                      
4.3.1.10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθευτεί, με δική του δαπάνη, όλα τα 
υλικά, εργατικά και μηχανήματα που είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου 
καθώς και για τη μεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει 
επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες όλα τα 
μηχανήματα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου.                                              
4.3.1.11. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει το έργο του σύμφωνα με τους κανόνες 
της τέχνης και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τα συμβατικά τεύχη 
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δημοπράτησης και τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, 
καθώς και με τυχόν συμπληρωματικά, που αυτός θα συντάξει κατά το στάδιο 
κατασκευής για την εφαρμογή των οποίων θα πρέπει να έχει ληφθεί προηγουμένως 
η έγκριση της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την 
καλή εκτέλεση των εργασιών.                                                                                    
4.3.1.12. Οποιαδήποτε ζημιά ή καταστροφή στο έργο είτε στα μηχανήματα είτε στις 
εγκαταστάσεις που προέρχεται από οποιοδήποτε λόγο ή δολιοφθορά, κατά την 
διάρκεια της εργολαβίας, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος και 
να την αποκαταστήσει.                                                                                                
4.3.1.13. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για ζημιές και καταστροφές 
στις εγκαταστάσεις, στα μηχανήματά του κλπ., που θα οφείλονται σε δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες, έστω και αν είναι εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης (π.χ. 
πλημμύρες, θύελλες, χιονοπτώσεις κλπ.).                                                               
4.3.1.14. Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις 
του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά. Οι παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να 
καλυφθούν με τις Ασφαλίσεις του έργου.                                                                 
4.3.1.15. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από 
οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου, στα 
μηχανήματα του, στις εγκαταστάσεις του ή σε τρίτους ή σε περιουσίες τρίτων, που 
οφείλονται είτε σε υπαιτιότητα του προσωπικού ή υπεργολάβων του Αναδόχου ή 
στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου ή στην ύπαρξη 
του έργου καθ' εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται στην αποκατάσταση των ζημιών με δικές του δαπάνες.                      
4.3.1.16. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα 
απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα 
προβλεπόμενα μέτρα, όπως αυτά αναφέρονται στο Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212Α'/96) 
περί προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια.                                  

4.3.1.17. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής 
φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος ενημερώνει τη Δ/νουσα Υπηρεσία και παραμένει 
μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες.  

4.3.2. Έρευνες                                                                                                                          
(α) Υποθαλάσσιες βιντεοσκοπήσεις – Βυθομετρικές Αποτυπώσεις                   
4.3.2.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δαπάνη του, να προβεί στη διενέργεια 
υποθαλάσσιων βιντεοσκοπήσεων, σε όλες τις φάσεις κατασκευής των 
υποθαλλάσσιων εργασιών που θα καθορίσει ο η Επίβλεψη και θα γίνουν παρουσία 
της, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής εφαρμογή των προτάσεων 
αποκατάστασης αλλά και τυχόν διαφοροποιήσεις που παρουσιασθούν.             
4.3.2.2. Όλες οι δαπάνες για την διενέργεια των υποθαλάσσιων βιντεοσκοπήσεων 
βαρύνουν τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται ανηγμένες στα γενικά έξοδα της 
προσφοράς του. Αν ο Ανάδοχος δεν προβεί στη διενέργεια των ως άνω 
υποθαλάσσιων βιντεοσκοπήσεων, η Δ/νουσα Υπηρεσία δικαιούται να αναθέσει σε 
ανεξάρτητο εξειδικευμένο καταδυτικό συνεργείο την εκτέλεσή τους. Η αντίστοιχη 
δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο και αφαιρείται από τον πρώτο 
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ή επόμενο λογαριασμό πληρωμής του.                                                                       
4.3.2.3. Συνοπτικά στην συνέχεια αναφέρονται όλες οι εργασίες υποθαλάσσιων 
αυτοψιών και βιντεοσκοπήσεων που θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης του έργου:                                        
- προ της έναρξης κάθε εργασίας θα εκτελεστεί υποθαλάσσια αυτοψία και στα 
τέσσερα τμήματα που εμφαίνονται και περιγράφονται στο τεύχος και στα σχέδια 
της μελέτης. Η αποτύπωση έχει στόχο την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης 
κατά την εκτέλεση της εργολαβίας                                                                                                            
- μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στο σύνολο του έργου για 
την διαπίστωση της ποιότητας εκτέλεσης των εργασιών.                                                                           
4.4. Αρχαιότητες και άλλα Ευρήματα                                                                                        
4.4.1. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει 
εγγράφως την Αρχαιολογική Υπηρεσία.                                                                                      
4.4.2. Γενικά η θέση του έργου ενέχει πιθανότητα εντοπισμού αρχαιολογικών 
ευρημάτων και ανάλογα με το είδος των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν, 
είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να υποχρεωθεί να εκτελέσει διερευνητικές τομές ή και 
άλλου είδους ερευνητικές εργασίες, δηλαδή ανασκαφικό έργο, ύστερα από εντολή 
της Υπηρεσίας.                                                                                                                           
4.4.3. Αν κατά τις ερευνητικές τομές, ή την πρόοδο των εργασιών διαπιστωθεί η 
ύπαρξη αρχαιοτήτων - οποιασδήποτε ηλικίας έργων τέχνης ή άλλων ευρημάτων - 
τότε, ο Ανάδοχος υποχρεούται πέραν της ειδοποιήσεως της Επιβλέψεως και της 
αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων, να διακόψει αμέσως κάθε εργασία στην περιοχή 
των ευρημάτων, λαμβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη ευρημάτων. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, με αποζημίωση να παρέχει 
συνεργεία και μέσα και να διευκολύνει το έργο της ανασκαφής. Ο Ανάδοχος δεν θα 
δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης για σταλίες μηχανημάτων και συνεργείων και 
άλλες συνέπειες από την καθυστέρηση του έργου λόγω της βραδείας προόδου των 
ανασκαπτικών εργασιών.                                                                                                           
4.4.4. Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούμενες 
διευκολύνσεις και να συντονίζει με αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του.                                 
4.5. Χρήση Υλικών, μεθόδων κ.λπ. που καλύπτονται από διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας                                                                                                                                  
4.5.1. Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα ή τρόποι εργασίας από τα 
απαιτούμενα για το έργο καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα 
απόκτησης του δικαιώματος για την χρησιμοποίηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 
οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνομη χρησιμοποίηση υλικών, ή μεθόδων, ή 
μελετών, ή μηχανημάτων κλπ. που καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 
4.5.2. Αν ο Ανάδοχος παραλείψει σκόπιμα ή αθέλητα να αποκτήσει με ορθό και 
νόμιμο τρόπο τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη αυτή θεωρείται 
αντισυμβατική συμπεριφορά και επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις :                            
I. Ο ΚτΕ δικαιούται με μονομερή ενέργεια του να του παρακρατήσει από τον πρώτο 
επόμενο λογαριασμό, ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση το ποσό 
που αντιστοιχεί στα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα 



24 

 

καταδικαστεί, ή συγκαταδικασθεί από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 
Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει.                                         
II. Ο ΚτΕ δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη.                                             
4.6. Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την περίπτωση ατυχήματος                                     
4.6.1. 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.                                                                              
4.7. Περιοχές μακράν της θέσης του Έργου και οδοί μεταφοράς                                        
4.7.1. Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν για όλους τους 
χώρους / περιοχές στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. 
Τέτοιοι χώροι / περιοχές είναι η ζώνη καταλήψεως του έργου και κάθε χώρος είτε 
πλησίον, είτε μακράν αυτής, στον οποίο θα εκτελεσθούν εργασίες και θα 
αναπτυχθούν δραστηριότητες αναγκαίες για την κατασκευή του έργου, όπως 
λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής 
τμημάτων του έργου κλπ.                                                                                                         
4.7.2. 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 κλπ.                                                                              
4.8. ΑΣΦΑΛΙΣΗ                                                                                                                              
4.8.1. Ως πρόσθετη εγγύηση και για την πληρότητα και την έντεχνη κατασκευή του 
έργου υποχρεούνται ο ανάδοχος κατασκευής του έργου να ασφαλίσει την 
κατασκευή του έργου κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένων και των 
περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία.                                                                                     
4.8.2. Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης                                                                                     
4.8.2.1. Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει 
υπόψη του και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως 
ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων, όπως ενδεικτικά, 
Ν.Δ. 400/70 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 118/85, Ν 489/76 όπως κωδικοποιήθηκε 
με το ΠΔ 237/86 και συμπληρώθηκε με το Ν 1569/85, ΠΔ 1019/81, ΠΔ 118/85,          
Ν 1256/82, Ν 1418/84, ΠΔ 609/85, Ν 1380/85. Ομοίως, εφόσον το έργο 
συγχρηματοδοτείται από πόρους της ΕΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με 
την περί ασφαλίσεων νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις διατάξεις των 
Κοινοτικών Οδηγιών.                                                                                                                   
4.8.2.2. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων.                                                                                                                                   
4.8.2.3. Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.Δ. 400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ. 400/1970 
και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του έργου.                                           
4.8.2.4. Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή στην 
αλλοδαπή, θα προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας 
και διέπεται από το Ν.Δ. 400/1970, όπως ισχύει.                                                               
4.8.2.5. Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά 
οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν 
από τη σύμβαση του έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προβλεπόμενες από τις 
σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις απαλλαγές, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, 
περιορισμούς κτλ., και ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
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αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν από τα ποσά 
κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.                                                                            
4.8.2.6. Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις :                                                                                       
i. θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως                                                                                                 
ii. θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των 
συμβατικών τευχών και                                                                                                                           
iii. θα τυγχάνουν της αποδοχής του ΚτΕ. Η αποδοχή του ΚτΕ έχει την έννοια ότι οι 
όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται στους όρους των συμβατικών 
τευχών.                                                                                                                                             
4.8.2.7. Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που 
αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων 
αποτελεσμάτων της ασφάλισης, θα γίνεται πριν από την έναρξη ισχύος της 
ασφαλιστικής περιόδου.                                                                                                             
4.8.2.8. Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, 
από το Νόμο 489/76 και το ΠΔ 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η 
οποία παραμένει αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου.                                       
4.8.2.9. Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές 
συμβάσεις που να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και 
αντικείμενα ασφάλισης) που αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους και 
σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στην παρ. «Ειδικοί όροι που 
πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου» του παρόντος άρθρου. 
4.8.2.10. Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων 
που αναλαμβάνουν για το παρόν έργο και θα έχουν δόκιμη δραστηριότητα σε 
χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του ΕΟΧ.                                                       
4.8.2.11. Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ.                            
4.8.2.12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών:                 
- κάθε στοιχείο που έθεσε ο ΚτΕ υπόψη των διαγωνιζομένων                                          
i. κάθε στοιχείο από την προσφορά του που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος                            
ii. κάθε στοιχείο από τις έρευνες / μελέτες που τυχόν θα υποβάλει ως Ανάδοχος 
κατά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων                                                              
iii. κάθε στοιχείο από τις μελέτες που ο ΚτΕ θέτει υπόψη του Αναδόχου.                              
Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών 
του κτλ. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών.                                                          
4.8.2.13. Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα:                                                                                                              
i. να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους ασφαλιστές                                                                                 
ii. να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος.                                
iii. να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων.    
iv. Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του 
Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις.                                                       
4.8.2.14. Κατά την υποβολή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων οι ασφαλιστικές 
εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να 
αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου περί ασφαλίσεων και ότι με το 
ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμία εξαίρεση όλοι οι όροι και 
απαιτήσεις που αναφέρονται στα υπόψη άρθρα.                                                             
4.8.2.15. Όμοια κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου επαγγελματικής ευθύνης 
συμβούλων μηχανικών/μελετητών, εφόσον τούτο αναφέρεται σε ασφαλιστήριο του 
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συγκεκριμένου έργου (Project cover) και όχι σε ασφαλιστήριο ετήσιας βάσης των 
μελετητών/συμβούλων (Annual open cover) με όριο κάλυψης τουλάχιστον τα 
ζητούμενα, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση 
ιδίου περιεχομένου με την προηγούμενη υποπαράγραφο.                                             
4.8.2.16. Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω :                                            
i. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ελληνικές και αλλοδαπές) υπόκεινται υποχρεωτικά 
στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται 
σε αντίθεση προς τον κανόνα δημοσίας τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 
400/1970 είναι άκυρο.                                                                                                                             
ii. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν 
έχουν επικυρωθεί από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων. 
4.8.3. Ειδικές ρήτρες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις 
υποχρεώσεις του                                                                                                                            
i. Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας ή τροποποίηση των όρων της 
ασφαλιστικής σύμβασης ή αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται 
εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.                                               
ii. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις 
ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με 
δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύμβαση(εις). Τα 
ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύμβασης(εων) θα 
καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη σχετική 
ειδοποίηση.                                                                                                                                         
iii. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλομένων από τον Ανάδοχο, 
θα ισχύσουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.5(3) της παρούσας, με τη διευκρίνιση 
ότι οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται:                                                                                     
- για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους                                                                   
- και για τα τυχόν λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο 
των οφειλομένων ποσών.  
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iv. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους κάθε ποσό που δεν 
μπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κτλ., 
σύμφωνα με τους όρους των ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του 
Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα οφειλόμενα.  

v. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε 
ασφαλιστική σύμβαση, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) 
οποιαδήποτε ζημιά κτλ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την 
αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης ή 
καταβολής αποζημίωσης κτλ., σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Ο ΚτΕ, σε  
περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα 
έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα οφειλόμενα.  

vi. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του 
Αναδόχου, το έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι 
όλων των ενδεχομένων κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα 
βαρύνουν τον Ανάδοχο κατά τα ανωτέρω.  
 

 

4.8.4. Διαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών 
συμβάσεων  
i. Ο ΚτΕ θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συμβάσεις όσον αφορά τη συμβατότητα των 
όρων της ασφαλιστικής σύμβασης με τους όρους του παρόντος άρθρου και των 
λοιπών όρων των συμβατικών τευχών.  

ii. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του εργολαβικού 
συμφωνητικού, τις ασφαλιστικές συμβάσεις των παραγράφων της παρούσης. Δεκτή 
γίνεται επίσης επίσημη βεβαίωση ασφάλισης της/των ασφαλιστικής/ών 
εταιρίας/ιών (Cover Note Policy) συνοδευόμενη από την υπεύθυνη δήλωση.  

iii. Τα εν λόγω ασφαλιστήρια θα υποβληθούν μαζί με την απόδειξη πληρωμής της 
προκαταβολής των ασφαλίστρων. Επισημαίνεται ότι στα ως άνω ασφαλιστήρια θα 
έχει περιληφθεί όρος ότι ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα για την απαρέγκλιτη εφαρμογή 
όλων των σχετικών απαιτήσεών του.  

iv. Σε περίπτωση αντιρρήσεων του ΚτΕ επί της ασφαλιστικής σύμβασης ισχύουν τα 
επόμενα:  
- Ο Ανάδοχος οφείλει πλήρη συμμόρφωση προς τις παρατηρήσεις του ΚτΕ. Προς 
τούτο, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από λήψεως της σχετικής ειδοποίησης του 
ΚτΕ, θα υποβάλει την αναμορφωμένη ασφαλιστική σύμβαση προς επανέλεγχο.  

- Αν και η νέα ασφαλιστική σύμβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον 
ΚτΕ, τότε ο ΚτΕ δύναται να εφαρμόσει τις προβλέψεις της παρούσας.  
v. Σε περίπτωση συμφωνίας του ΚτΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο 
ασφάλιστρο και να υποβάλει στην Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύμβαση με τα 
αποδεικτικά καταβολής του πρώτου ασφαλίστρου.  
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vi. Ο έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύμβασης δεν απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο, ούτε απομειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν 
Άρθρο και γενικά τη σύμβαση του έργου.  

vii. Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσμία των ανωτέρω παραγράφων ο ΚτΕ 
δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο ή να συνάψει τα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια με ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του και στο όνομα, για 
λογαριασμό και με δαπάνη του Αναδόχου.  
 

4.8.5. Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισμού του Αναδόχου  
4.8.5.1. Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου»  
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και 
σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική 
νομοθεσία, για το συμβατικό τίμημα του έργου συμπεριλαμβανομένων των τυχόν 
αναπροσαρμογών αυτού (θετικών ή αρνητικών).  

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα, την αναπροσαρμογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα 
με το πραγματικό συμβατικό τίμημα του έργου.  

(3) Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας ή 
καταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε 
λόγο ή αιτία, τυχαία περιστατικά, αιφνίδια γεγονότα, φυσικά φαινόμενα, αμέλεια / 
σφάλμα / παράλειψη της μελέτης οποθενδήποτε και αν προέρχεται ή/και 
κατασκευή, ελαττωματικά ενσωματωμένα υλικά, κακοτεχνία / λανθασμένη 
εργασία, πλημμελή / ελλιπή συντήρηση κτλ. Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα 
παρέχεται για:  

- βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω 
και εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας)  

- βλάβες / καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με το έργο ατυχήματα και 
ζημιογόνα συμβάντα (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας). Όμοια θα 
παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα κάθε φύσης υλικά από την παραλαβή τους 
μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο έργο.  

(4) Η ασφαλιστική κάλυψη θα πρέπει να περιλαμβάνει ζημιές προκαλούμενες από 
τις αιτίες που θεμελιώνουν περιστάσεις ανωτέρας βίας κατά τα οριζόμενα στο 
Άρθρο 4.9.2. της παρούσας.  

(5) Στην ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές 
παραιτούνται του δικαιώματος της υπο-ασφάλισης.  

(6) Επίσης με το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται «κατά παντός κινδύνου» και οι 
μόνιμες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς 
επίσης και ο εν γένει μηχανικός εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιηθεί για την 
κατασκευή του έργου.  

(7) Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με 
το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. Για τους πρώτους δέκα πέντε 
(15) μήνες της περιόδου συντήρησης θα καλύπτονται ζημίες κτλ. στο έργο, των 
οποίων το αίτιο ανάγεται στην περίοδο κατασκευής ή που προκαλούνται από τον 
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ίδιο τον Ανάδοχο στα πλαίσια των συμβατικών εργασιών συντήρησης. Για το 
υπόλοιπο διάστημα συντήρησης, που ενδεχόμενα προβλέπεται, η κάλυψη θα 
περιορίζεται σε ζημιές κτλ. που προκαλούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο στα 
πλαίσια των συμβατικών εργασιών συντήρησης.  
4.8.5.2. Ασφάλιση κατά σωματικών βλαβών και ζημιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση 
αστικής ευθύνης έναντι τρίτων)  
(1) Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «αστική ευθύνη» του Αναδόχου έναντι 
τρίτων και οι ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους 
για σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα, 
ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και 
εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης 
ζημιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, 
και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες / εγκαταστάσεις.  

(2) Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει 
με το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης.  

(3) Τα όρια αποζημίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο 
αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα είναι, κατά περιστατικό.  

(4) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισμένος για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και 
κατά την περίοδο συντήρησης του έργου, με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ή με 
άλλο ανεξάρτητο, εκδιδόμενο πριν από την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου 
συντήρησης και το οποίο θα υποβάλλεται εγκαίρως στον ΚτΕ για έλεγχο.  
 

4.8.5.3. Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισμού  
(1) Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» θα καλύπτεται και ο 
βασικός ή εξειδικευμένος μηχανικός εξοπλισμός, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην 
κατασκευή του έργου.  

(2) Στο ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά 
και την ταυτότητα των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική 
κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των μηχανημάτων με καινούργια, 
αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναμικότητας.  

(3) Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας 
ή ζημιάς (εξαιρουμένων των ίδιων εσωτερικής φύσης μηχανικών / ηλεκτρολογικών / 
ηλεκτρονικών κτλ. βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία, 
ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία περιστατικά.  

(4) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον 
ΚτΕ αποζημίωση για τυχόν ζημιά ή ολική απώλεια μηχανήματος κτλ. ακόμη και για 
περίπτωση ανωτέρας βίας.  

(5) Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και τη μετακίνηση, τη μεταφορά και 
τους τυχαίους ελιγμούς όλων των μηχανημάτων προς και από την περιοχή του 
έργου.  
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4.8.6. Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου  
4.8.6.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά 
ταμεία όλο το προσωπικό, ημεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι 
υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις οικείες 
περί ΙΚΑ διατάξεις.                                                                                                                     
4.8.6.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό 
προσωπικό του, ημεδαπό και αλλοδαπό, έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς ή εταιρίες, αναγνωρισμένες από το Κράτος και που λειτουργούν 
νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας περί ΙΚΑ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το κάθε φύσης προσωπικό 
που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, 
σύμβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου.                                                  
4.8.6.3. Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των ανωτέρω 
παραγράφων, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά 
στοιχεία για την πραγματοποίηση των υπόψη ελέγχων.                                                        
4.8.6.4. Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της 
σύμβασης μέχρι το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης.  

 
4.8.7. Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης συμβούλων μηχανικών / μελετητών  
4.8.7.1. Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη, με ανεξάρτητο 
ασφαλιστήριο, της επαγγελματικής αστικής ευθύνης τυχόν μελετητών και 
συμβούλων που θα χρησιμοποιήσει για την τυχόν εκπόνηση μελετών για το έργο 
έναντι κινδύνων ή συνεπειών που θα απορρέουν από σφάλματα ή παραλείψεις εκ 
μέρους των μελετητών / συμβούλων (Professional Indemnity Insurance - Project 
cover). Στην περίπτωση που ο μελετητής ή ένας ή περισσότεροι επί μέρους 
μελετητές (από ομάδα μελετητών) διαθέτουν ασφαλιστήριο επαγγελματικής 
ευθύνης σε ετήσια βάση (Αnnual Open Cover), με όρια κάλυψης τουλάχιστον τα 
ζητούμενα, τότε είναι δυνατό αυτά να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της ανωτέρω 
συγκεκριμένης απαίτησης.                                                                                                      
4.8.7.2. Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει την ευθύνη των μελετητών που απορρέει 
από τον Αστικό Κώδικα και από το Ν 716/77, όπως ισχύει. Κατ΄ελάχιστο, θα 
καλύπτει σωματικές βλάβες / θάνατο και άμεσες / έμμεσες υλικές ζημίες τρίτων 
που απορρέουν από αμέλεια / σφάλμα / παράλειψη σε σχέση με την εκπονηθείσα 
μελέτη ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες συμβούλου. Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα 
καλύπτονται και κάθε φύσης δικαστικά έξοδα και δαπάνες καθώς επίσης και το 
κόστος επανασχεδιασμού, αναθεώρησης ή διόρθωσης της μελέτης, εφόσον 
προκύπτει υπαιτιότητα του μελετητή.                                                                                  
4.8.7.3. Στο ασφαλιστήριο πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια, ότι ο έλεγχος των 
μελετών από τον ΚτΕ δεν περιορίζει τις ευθύνες του ασφαλιστή.                                       
4.8.7.4. Το ασφαλιστήριο, από φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες, θα 
προσκομίζεται στον ΚτΕ, μαζί με το βασικό ασφαλιστήριο κάλυψης της κατασκευής 
του έργου για σχετικό έλεγχο, κατά την υπογραφή της σύμβασης του έργου. Δεκτή 
γίνεται επίσης επίσημη βεβαίωση ασφάλισης των ασφαλιστικών εταιριών (Cover 
Note Policy) συνοδευμένο από την υπεύθυνη δήλωση.                                              
4.8.7.5. Ως χρόνος παραγραφής της επαγγελματικής αστικής ευθύνης μελετητών / 
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συμβούλων θα θεωρείται η εξαετία από τον έλεγχο της μελέτης ή τουλάχιστον η 
τριετία μετά την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής του έργου, στο οποίο 
αναφέρεται.  

4.8.8. Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου  
Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρούσας θα περιλαμβάνονται 
οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:  
(1) Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζόμενος» περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε 
φύσης προσωπικό που απασχολεί με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με 
αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, καθώς επίσης και ο ΚτΕ, η 
εκπροσωπούσα αυτόν Υπηρεσία και τα εντεταλμένα όργανά της, οι τυχόν 
Υπεργολάβοι και οι Μελετητές του έργου.  

(2) Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες αυτόν Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι 
σύμβουλοι του ΚτΕ (ή/και των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων 
θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της 
ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του παραρτήματος «διασταυρούμενη ευ-
θύνη αλλήλων» (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη 
ασφαλιζόμενων φορέων.  

(3) Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή 
εγείρεται τυχόν κατά:  

- του Αναδόχου  

- ή/και των υπεργολάβων, μελετητών και συμβούλων του  

- ή/και του ΚτΕ  

- ή/και των εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών ή/και των συμβούλων τους  

(4) ή/και μέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω με την αιτίαση 
ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημιά από πράξη ή 
παράλειψη των ανωτέρω, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο αστικής 
ευθύνης έναντι τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη ή/και ζημιά που 
προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω. Ειδικότερα η α-σφαλιστική 
εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κτλ., που 
σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται 
εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.  

(5) Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του έργου, 
προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη 
ζημιά κτλ. αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το 
σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. Εφόσον η Υπηρεσία δεν πα-ρέχει στην 
ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες 
διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η 
απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της 
αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται 
από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία 
μετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης 
αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία με κανένα τρόπο δεν τον απαλλάσσει από τις 
ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύμβαση.  
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(6) Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, 
της Υπηρεσίας, των εντεταλμένων οργάνων της, των συμβούλων της, των 
συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των ανωτέρω προσώπων.  

(7) Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς την 
έγγραφη, με συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, 
σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς 
την Υπηρεσία.  

(8) Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων, θα καλύπτεται και η ευθύνη της 
Υπηρεσίας ή/και των συμβούλων της ή/και του προσωπικού των, που απορρέει από 
το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος).  
 

4.9. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου  
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:  
4.9.1. Η τυχόν αναγκαία πύκνωση υψομετρικών αφετηριών (REPERS) που θα 
τοποθετηθούν σε σταθερό (ανυποχώρητο) έδαφος. Επίσης ο έλεγχος του 
υψομετρικού συσχετισμού των REPERS της μελέτης που θα πρέπει να τηρούν τις 
απαιτήσεις ακρίβειας των κειμένων διατάξεων ή ακόμη ενδεχομένως και η ίδρυση 
νέου χωροσταθμικού δικτύου, εφόσον τούτο απαιτηθεί μετά τους ανωτέρω 
ελέγχους. Ο έλεγχος αυτός θα γίνει αμέσως μετά την εγκατάσταση του Αναδόχου 
στο έργο. Eπίσης οι εργασίες ίδρυσης, πύκνωσης, επίλυσης και εξασφάλισης του 
απαραίτητου πολυγωνομετρικού δικτύου οριζοντογραφικού ελέγχου των εργασιών, 
με τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης του σύμφωνα με την πρόοδο του έργου.  
 

 

4.9.2. Η λήψη των επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον επιβλέποντα και η 
σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων, που 
θα τα υποβάλλει για αρμόδιο έλεγχο.  
4.9.3. Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών και οδών 
που απαιτούνται για προσπέλαση προς τις πηγές υλικών 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 οδών και οδών που απαιτούνται για 
προσπέλαση προς τις πηγές υλικών, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης του 
τοπίου των οδών αυτών μετά την κατασκευή του έργου. Διευκρινίζεται 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 έλλειψή τους ο δε Ανάδοχος, 
σε περίπτωση έλλειψής 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.  
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4.9.6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους 
αναγκαίους χώρους για την απόθεση προϊόντων και υπολειμμάτων κάθε είδους 
έργων, όπως οποιουδήποτε περισσεύματος υλικών, ανεξάρτητα από τον χρόνο 
εκτέλεσης της εργασίας, την διάρκεια αυτής, ή το μέγεθος της απαιτούμενης 
έκτασης (σε συσχετισμό με το δημοπρατούμενο έργο). Διευκρινίζεται ότι η 
Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καμιά καθυστέρηση, ή τροποποίηση του 
προγράμματος, ή καταβολή αποζημίωσης σχετιζόμενα με τέτοια προβλήματα, ενώ 
παράλληλα θεωρείται αυτονόητο ότι οι κάθε είδους αποθέσεις κλπ. θα γίνονται σε 
θέσεις και κατά τρόπο που να μην δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον και να 
έχουν την έγκριση των αρμόδιων Αρχών. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι εν προκειμένω 
θα γίνει αυστηρή τήρηση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου.  

4.9.7. Ανάλογα με την παραπάνω παράγραφο ισχύουν και για τους χώρους 
προσωρινής απόθεσης υλικών κάθε είδους (αδρανή, φυτικές γαίες σε αναμονή για 
την τελική τοποθέτησή τους κ.λ.π.), καθώς και τελικής απόθεσης υλικών, τους 
δανειοθαλάμους ή τα λατομεία του έργου.  

4.9.8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει στην διάθεση της Υπηρεσίας το αναγκαίο 
προσωπικό για την επαλήθευση των χαράξεων, αποτυπώσεων κ.λ.π. εργασιών και 
τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία.  

4.9.9. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τις 
εγκεκριμένες μελέτες και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Συμπληρωματικά, 
διευκρινίζεται ότι τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα 
και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής αυτής, ο 
δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, ή την επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν 
τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' 
αυτόν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις.  

4.9.10. Σχετικά με ζημιές που θα παρουσιασθούν στο έργο και στις μόνιμες 
εγκαταστάσεις του Αναδόχου στον τόπο του έργου έχει ισχύ το άρθρο 157 του Ν. 
4412/16.  

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

4.9.12. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής 
φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις 
υπόψη εργασίες.  

4.9.13. Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει χωρίς προηγούμενη 
έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δημοσίευση 
σχετικά με το έργο, ή κάποιο τμήμα του έργου, όπως και να επιτρέπει την είσοδο 
στο έργο αναρμόδιων προσώπων που δεν είναι εφοδιασμένα με έγγραφη άδεια της 
Υπηρεσίας.  
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4.9.14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση 
μεθοδολογία τοπογραφικών εργασιών, χαράξεων και ελέγχων της κατασκευής 
(εκχερσώσεις, βυθομετρήσεις, εκσκαφές, επιχώματα, εξυγίανση εδαφών, 
σκυροδετήσεις.Η μεθοδολογία αυτή θα πρέπει να υποβληθεί εντός 15 ημερών από 
την υπογραφή της σύμβασης και να περιγραφεί με επαρκή ακρίβεια, σε συσχετισμό 
με τον πίνακα προσωπικού και την οργάνωση της σχετικής εργασίας, για τη 
διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου του έργου.  

4.9.15. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει διατομές, σε όσες θέσεις είναι 
αναγκαία και δεν υπάρχουν, στην κατάλληλη και αποδεκτή από την Υπηρεσία 
ακρίβεια και κλίμακα.  
4.9.16. Μέσα στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι η με δικές του δαπάνες, 
ευθύνες και επιμέλεια εκπόνηση ή και ο έλεγχος των τυχόν κατασκευαστικών 
σχεδίων/μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου. Οι μελέτες αυτές 
θα εκπονούνται, συμπληρώνονται ή τροποποιούνται με επιμέλεια, εργασία και 
δαπάνες του Αναδόχου.  
4.9.17. Οι εργασίες, που αναγράφονται στον Προϋπολογισμό μελέτης, 
προμετρήθηκαν με βάση τα κατασκευαστικά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. Οι 
οριστικές ποσότητες κάθε εργασίας, που θα πιστοποιηθούν στον Ανάδοχο θα 
ληφθούν από τα ακριβή αρχικά και τελικά επιμετρητικά στοιχεία του έργου, που θα 
κατασκευασθεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης, τα πρόσθετα 
τοπογραφικά, βυθομετρικά και κατασκευαστικά σχέδια που υποχρεούται να 
συντάξει ο Ανάδοχος και θα εγκριθούν αρμοδίως καθώς επίσης και τις έγγραφες 
οδηγίες της Δ/νουσας του έργου Υπηρεσίας (βλ. άρθρο Α-6 της παρούσης).  

4.9.18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη και υποβολή στην Υπηρεσία όλων των 
ως άνω σχεδίων σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του 
έργου, καθώς επίσης και στη σύνταξη και υποβολή των αναλυτικών και τελικών 
επιμετρητικών στοιχείων και τευχών. Οι δαπάνες των εργασιών αυτών 
περιλαμβάνονται στις κατά εργασία επί μέρους τιμές μονάδος της προσφοράς του, 
σε συνδυασμό με την έκπτωση που προσέφερε.  

4.9.19. Οι εγκρίσεις των υποβαλλομένων μελετών ή/και σχεδίων θα γίνονται σε 
εύλογο χρονικό διάστημα (έως 20 ημέρες). Σε περίπτωση ελλιπούς ή λανθασμένου 
σχεδίου ή/και μελέτης, αυτά θα επιστρέφονται στον Ανάδοχο και ο χρόνος ελέγχου 
και έγκρισης θα μετράει από την συμπλήρωση / διόρθωση και επανυποβολή τους.  

4.9.20. Η Δ/νουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε λεπτομερειακό 
έλεγχο των μελετών ή/και των σχεδίων του Αναδόχου και με τη σύμπραξη του τυχόν 
Τεχνικού Συμβούλου καθώς και του μελετητή της Τεχνικής Μελέτης του έργου.  
4.9.21. Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψουν αμφισβητήσεις ως προς την 
επάρκεια των σχετικών υπολογισμών ή των εφαρμοζομένων υπολογιστικών 
μεθόδων, η Δ/νουσα Υπηρεσία δύναται να ζητήσει πρόσθετους υπολογισμούς ή και 
ελέγχους με την εφαρμογή άλλων συναφών υπολογιστικών μεθόδων, αδαπάνως 
για τη Δ/νουσα Υπηρεσία.  

4.9.22. Η υποβολή όλων των σχεδίων ή/και μελετών του Αναδόχου θα γίνεται προς 
τη Δ/νουσα Υπηρεσία σε ψηφιακή μορφή, σε μια σειρά διαφανών σχεδίων και σε 
δύο (2) αντίγραφα. 
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4.9.23. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συντάσσει, όλα τα τυχόν απαιτούμενα κατασκευαστικά σχέδια που χρειάζονται για 
την εφαρμογή της μελέτης. Τα σχέδια αυτά θα υποστηρίζονται από αποτελέσματα 
μετρήσεων και οποιοδήποτε άλλο κείμενο κρίνεται απαραίτητο και θα 
υποβάλλονται στη Δ/νουσα Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση κατά ομάδες όπου 
καθεμία θα αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του έργου.  

4.9.24. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε τυχόν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις 
μελετών, που θα χρειασθεί να γίνουν, στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου από τον 
έλεγχο της τεχνικής μελέτης, είτε από απρόβλεπτους παράγοντες κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών είτε από την επιλογή μεθόδου κατασκευής που μπορεί να 
εφαρμόσει ο Ανάδοχος, μετά από έγκριση του Φορέα και Κύριο του Έργου και της 
Επίβλεψης. Πιο συγκεκριμένα λόγω του ότι η υπ’ όψιν εργολαβία περιλαμβάνει 
εργασίες αποκατάστασης, το είδος του προβλήματος από μόνο του ενέχει 
πιθανότητα αποκλίσεων αφού πρόκειται για περιοχή που βρίσκεται εν υποσκαφή, 
φαινόμενο που μπορεί ακόμη και σήμερα να εξελίσσεται παρά τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές του Λιμένα (υπόκειται σε υποθαλάσσια ρεύματα 
που δημιουργούνται είτε από την διέλευση των εισερχόμενων στο λιμένα πλοίων 
αλλά και την χρήση των προπελών τους, υδροδυναμικά φορτία από τους 
κυματισμούς ιδιαίτερα κατά την χειμερινή περίοδο, αλλά και καθιζήσεις λόγω 
οριακής ισορροπίας που επίσης εξελίσσονται). Οι όποιες διαφοροποιήσεις 
παρατηρηθούν θα επισημανθούν στην Επίβλεψη του έργου, ενώ εάν απαιτηθούν 
αλλαγές στην αλληλουχία εκτέλεσης των προτεινόμενων από τη μελέτη εργασιών ή 
σε τυχόν πρόσθετες παρεμβάσεις, θα απαιτηθεί η έγγραφη άδεια από την Δ/νουσα 
το έργο Υπηρεσία.  
4.9.25. Στη αναθεώρηση και υποβολή Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και στη 
σύνταξη και υποβολή Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).  
4.9.26. Στην εκπόνηση των Ειδικών μελετών, που προβλέπονται από τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές (μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, κλπ.).  
4.9.27. Στη σύνταξη των μελετών εφαρμογής και σχεδίων, όπως κατασκευάσθηκε το 
έργο (As Built Drawings) (Μητρώο έργου).  
4.9.28. Όλες οι μελέτες και κείμενα του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των 
αναγραφών στα σχέδια και των υπολογισμών θα είναι στην Ελληνική γλώσσα.  
4.10. Αδρανή υλικά, λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης  
4.10.1. Γενικά  
Ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Τόσο για τον εντοπισμό των 
κατάλληλων υλικών όσο και για τη χορήγηση άδειας δημιουργίας χώρων λήψης 
υλικών, ισχύουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παρακάτω διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύουν σήμερα:  
(1) Ο Ν. 1428/84 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 43Α/84)  
(2) Ο Ν. 2115/93 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 
1428/84 (ΦΕΚ 15Α/15-5-93)  
(3) Ο Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α/86)  
(4) Ο Ν. 3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, 
Διαδικασία Οριοθέτησης και Ρυθμίσεις Θεμάτων για τα Υδατορεύματα» (ΦΕΚ 
91Α/25.4.2002)  
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(5) Η ΚΥΑ 69269/5387/24-10-90 «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), 
καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές 
συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν 1650/86 9ΦΕΚ 678Β/90)  
(6) Η Υ.Α. 1958/13-01-2012 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 
παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209/2011)                                                        
(7) Οι διατάξεις του Άρθρου 7 του Ν. 4014 /2011 (ΦΕΚ Α΄209/2011). Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με 
δημιουργία Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου.                                                                                        
(8) Ο Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) 1984 (ΦΕΚ 
931Β/84).                                                                                                                                       
(9) Οι Απαιτήσεις του Τομέα Συντήρησης Γραμμών και Υποσταθμών Μεταφοράς της 
ΔΕΗ.                                                                                                                                                 
(10) Επιπλέον προς τα ανωτέρω ισχύουν και οι όροι των παρακάτω παραγράφων, 
σε συνδυασμό με τα λοιπά συμβατικά τεύχη:                                                                          
i. Να απομακρύνει τα ακατάλληλα υλικά σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις Αρχές.             
ii. Να προβεί σε διαλογή αν τούτο είναι τεχνικά αναγκαίο                                                 
iii. Να εκτελέσει κατά τέτοιο τρόπο τη δανειοληψία και να διαμορφώσει κατάλληλα 
τα πρανή και την κοίτη εκσκαφής και να προκαλεί την ελάχιστη δυνατή 
παρενόχληση του φυσικού περιβάλλοντος.                                                                                                            
iv. Να αποκαταστήσει το φυσικό περιβάλλον σύμφωνα με τα έργα / μέτρα 
αποκατάστασης που περιλαμβάνονται στην Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων.                                                                                                                                         Οι 
ανωτέρω δαπάνες περιλαμβάνονται, κατά ανηγμένο τρόπο, μαζί με τις υπόλοιπες 
δαπάνες που αναφέρθηκαν ανωτέρω σε αυτό το άρθρο, στις τιμές μονάδας της 
προσφοράς του Αναδόχου.                                                                                                             
(11) Τα αδρανή, τα χωμάτινα και λίθινα υλικά κατασκευής των έργων θα ληφθούν 
από τις θέσεις που θα καθορισθούν κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου. Αυτό 
γίνεται μετά από υπόδειξη του Αναδόχου, ο οποίος θα έχει λάβει υπόψη τα 
προδιαγραφόμενα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έγκριση της 
Υπηρεσίας.                                                                                                                                      
(12) Πριν χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
φροντίσει, με δαπάνες του, για την εξέταση του υλικού από εγκεκριμένο 
εργαστήριο προς διαπίστωση της καταλληλότητας του.                                                                   
(13) Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν 
επαρκούν ή αποδεικνύονται ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει 
νέες πηγές υλικών, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία.                                                                
4.10.2. Λατομεία                                                                                                                       
4.10.2.1. Ορισμοί - υποχρεώσεις Αναδόχου                                                                              
Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο έχουν ισχύ τόσο για τα συνήθη λατομεία ή/και 
ορυχεία αδρανών υλικών  
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(1) Η προμήθεια αδρανών υλικών μπορεί να γίνεται:  
- Από λειτουργούσες λατομικές επιχειρήσεις,  
- Από «νέα λατομεία» που θα εγκαταστήσει και λειτουργήσει ο Ανάδοχος  
(2) Διευκρινίζεται ότι με τον όρο «νέα λατομεία» αυτού του άρθρου 
χαρακτηρίζονται τόσο οι νέες θέσεις λατομείων όσο και η επανέναρξη λειτουργίας 
παλαιών λατομείων που ήδη βρίσκονται εκτός λειτουργίας, σύμφωνα και με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 69269/5387/24-10-90 και 
της παραγράφου 3 του Άρθρου 7 του Ν. 4014/2011, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν σήμερα.  
(3) Σε κάθε περίπτωση στο αντάλλαγμα του Αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες 
κατασκευής και συντήρησης των οδών που θα απαιτηθούν για την προσπέλαση και 
μεταφορά των υλικών που θα ληφθούν από οποιαδήποτε πηγή, οι δαπάνες λόγω 
τυχόν πρόσθετων μεταφορών ή δυσμενών συνθηκών μίσθωσης, αγοράς βραχωδών 
προϊόντων ή λατομείων, αποκάλυψης εκμετάλλευσης και απόδοσης τούτων κτλ.  
(4) Επίσης στο αντάλλαγμα του Αναδόχου περιλαμβάνονται οι οποιεσδήποτε 
δαπάνες χρειαστούν για τη διαμόρφωση του διατιθέμενου χώρου (σύμφωνα με τις 
ανάγκες του Αναδόχου και κάτω από τους περιορισμούς της Απόφασης έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων, της κείμενης νομοθεσίας και των Αρμόδιων Αρχών) για τη 
διαμόρφωση των συνδέσεων προς υπάρχουσες οδούς, για την προστασία, 
αναγκαία μεταφορά, αποκατάσταση βλαβών σε οποιαδήποτε δίκτυα και 
εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, βλαβών ή προκλήσεις αποθετικών ζημιών σε 
κτίσματα, καλλιέργειες, παρακείμενες εκτάσεις κτλ.  
(5) Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα πρέπει, κατά το στάδιο που θα 
συντάσσει την προσφορά του για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, να έχει 
επισκεφθεί τους χώρους που προβλέπει να χρησιμοποιήσει για λατομείο και 
εργοταξιακές εγκαταστάσεις και να εκτελέσει όσες έρευνες κρίνει αναγκαίες (ακόμη 
και γεωτρήσεις) από τις οποίες να τεκμηριώσει με δική του ευθύνη την ποιοτική 
καταλληλότητα του πετρώματος, τη δυνατότητα απόληψης των αναγκαίων 
ποσοτήτων, τη δυνατότητα διαμόρφωσης των αναγκαίων εγκαταστάσεων, τη 
δυνατότητα διαμόρφωσης του χώρου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
περιβαλλοντικής προστασίας και της επιτυχούς οικονομικής εκμετάλλευσης.  
 (7) Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει, είτε κατά τη διάρκεια της 
προκαταρκτικής εξέτασης που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος πριν από την διαμόρφωση 
της προσφοράς του, είτε ακόμη και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, ότι 
το λατομείο, ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση ή λειτουργία ή αποθηκευτικός 
χώρος κτλ. δεν επαρκεί ή είναι ακατάλληλο ή έγινε ακατάλληλο, τότε ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος με φροντίδα και δαπάνες του να εξεύρει νέο κατάλληλο χώρο 
και να πραγματοποιήσει τις εγκαταστάσεις που του χρειάζονται, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κατωτέρω:  
- Η εκτέλεση των οποιωνδήποτε εργασιών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα 
συμβατικά τεύχη,  
- Οι προθεσμίες που έχουν τεθεί θεωρούνται αναλλοίωτες σε σχέση με αυτό το 
θέμα, ακόμη και αν ο Ανάδοχος αναγκαστεί να ιδρύσει λατομείο ή/και λοιπές 
εγκαταστάσεις σε θέση τέτοια που να δυσχεραίνεται η εργασία ή να επιμηκύνεται η 
διαδρομή ή ακόμη και αν αναγκασθεί να αγοράσει τα αδρανή από το εμπόριο και 
από οποιαδήποτε απόσταση.  
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 4.10.2.2. Παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των αδρανών  
(1) Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και τη 
συμμόρφωση προς τα συμβατικά τεύχη και τις Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές 
(σκληρότητα, κοκκομετρική διαβάθμιση, πλαστικότητα, υδροφιλία κ.λ.π.), των 
ενσωματωμένων στις εργασίες κάθε είδους υλικών, γιατί εξυπακούεται ότι, με την 
υπογραφή της σύμβασης, ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης 
εκτέλεσης των εργασιών με δόκιμα υλικά. Οποιοσδήποτε έλεγχος, ο οποίος γίνεται 
από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από αυτή την ευθύνη, ανεξάρτητα 
από τα αποτελέσματα αυτού.  
(2) Συνεπώς, αν ορισμένες πηγές υλικών είναι ή αποβούν ενδιάμεσα ακατάλληλες 
για την παροχή δόκιμων υλικών, ο Ανάδοχος, παρακολουθώντας τούτο από δική 
του υποχρέωση, πρέπει να αναζητήσει άλλες κατάλληλες πηγές. Τα ανωτέρω 
αποτελούν συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου και ανάγονται στην αποκλειστική 
ευθύνη και δαπάνες του. Οποιαδήποτε κι αν είναι η θέση των νέων πηγών ο 
ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση.  
(3) Κατά την παραγωγή των αδρανών υλικών σκυροδεμάτων πρέπει να γίνεται 
συνεχής παρακολούθηση, δειγματοληψία και έλεγχος των ιδιοτήτων και 
χαρακτηριστικών τους, σε συχνότητα βάσει των αντίστοιχων προδιαγραφών και 
κανονισμών. Προς τούτο θα συντάσσονται δελτία ελέγχου, στα δε πρωτόκολλα 
παραλαβής υλικών και εργασιών πρέπει να σημειώνεται ότι τα υλικά, μετά από 
έλεγχο, βρέθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές.  
4.10.2.3. Χώροι Απόθεσης  
Η απόθεση των περισσευμάτων κατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων, των ακατάλληλων 

προϊόντων ορυγμάτων για την κατασκευή επιχωμάτων - επιχώσεων και των άχρηστων 

προϊόντων κάθε είδους, που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των χώρων 

επέμβασης, θα απομακρύνονται και θα διαστρώνονται με μέριμνα και δαπάνες του 

Αναδόχου.                                                                                                                                                                              

 

ΑΡΘΡΟ Α-5  
Προστασία του Περιβάλλοντος  
5.1. Γενικά  
5.1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, όπως κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, 
λαμβάνει υπόψη του και τηρεί αυστηρά τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους του έργου καθώς και τους λοιπούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς.  
5.1.2. Στις τιμές προσφοράς του Αναδόχου περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι 
δαπάνες που προκύπτουν για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και συνεπώς 
ουδεμία πρόσθετη οικονομική του απαίτηση σχετική με την εφαρμογή τους δεν θα 
αναγνωρίζεται.  
5.1.3. Οι περιορισμοί, οι διαδικασίες, οι τυχόν άδειες και ό,τι απαιτηθεί για την 
προστασία του περιβάλλοντος, βαρύνουν τον Ανάδοχο χωρίς δικαίωμα ιδιαίτερης 
αμοιβής, δεδομένου ότι οι δαπάνες για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω 
ελήφθησαν υπόψη και είναι ανηγμένες στο τίμημα της προσφοράς του.  
Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα εργολαβία :  
- Όσα γενικώς ή ειδικώς αναφέρονται στο Ν. 4412/2016  
- Η εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).  
- Τα αναφερόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  
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5.1.2. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης της 
Υπηρεσίας και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, ο Ανάδοχος δε είναι υπεύθυνος 
πέραν των άλλων και για τις κατασκευαστικές μεθόδους, χρήσεις υλικών, 
δημιουργίας και λειτουργίας εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών εγκαταστάσεων, 
διαμορφώσεων των έργων, απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής, και 
στοιχεία των μόνιμων έργων για τα οποία υπάρχει επιλογή βάσει των μελετών που 
θα εκπονηθούν από αυτόν.  
5.1.3. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος πρέπει να φροντίσει για 
την  
xρησιμοποίηση ειδικού καλύμματος των φορτηγών οχημάτων μεταφοράς αδρανών, 
σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις και μέριμνα για τον καθαρισμό των δρόμων, 
που χρησιμοποιούν τα μεταφορικά μέσα του εργοταξίου.  
Πλύση και συντήρηση των μηχανημάτων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του 
εργοταξίου και μάλιστα στεγανό, ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση του υδροφόρου 
ορίζοντα και τυχών παρακείμενων ρεμάτων.  
Συχνή διαβροχή των διαδρόμων κίνησης και των χώρων των εργασιών.  
Επίσης σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει :  
να μεριμνά για τον περιορισμό των αιωρούμενων σωματιδίων από τη διαχείριση 
των αδρανών υλικών,να μην προβαίνει σε κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή 
του έργου και των εργοταξιακών χώρων.  
Nα μην προβαίνει σε ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε 
είδους πετρελαιοειδή, καύσιμα κλπ. Ομοίως να μην προβαίνει σε απόρριψη 
παλαιών ελαίων στο έδαφος, χωρίς τη λήψη κατάλληλων μέτρων περισυλλογής και 
απομάκρυνσής τους.  
να τηρεί τα όρια μέσης ενεργειακής στάθμης θορύβου κατά τη λειτουργία των 
εργοταξίων που ορίζονται τα 65dB (A) (εφόσον δεν καθορίζονται διαφορετικά στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου).  
Nα προβεί σε εγκατάσταση επαρκούς αριθμού ειδικών δοχείων για τη συλλογή 
λαδιών και πετρελαιοειδών, καθώς και δοχείων για τη συλλογή απορριμμάτων.  
 

5.2. Απαιτήσεις για το Τελειωμένο Έργο  
5.2.1. Οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος για το τελειωμένο έργο πρέπει 
να περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό του έργου και αποτυπώνονται στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Όσον αφορά στον Ανάδοχο, 
ισχύουν οι απαιτήσεις συμμόρφωσής του προς τις προδιαγραφές εκτέλεσης των 
εργασιών σε συνδυασμό με όσα αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους.  
5.2.2. Πέραν των ανωτέρω, μετά την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης του έργου και 
πριν την τελική επιμέτρηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται στον πλήρη καθαρισμό των 
εργοταξίων, στην αποξήλωση όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων, στην 
αποκομιδή όλων των πλεοναζόντων υλικών και αχρήστων και κάθε άλλου 
κατάλληλου μέτρου, ώστε τελικά η επιρροή του εκτελεσθέντος έργου στο 
περιβάλλον να είναι η ελάχιστη δυνατή.  
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5.3. Γενικές Απαιτήσεις κατά την διάρκεια της Κατασκευής του Έργου  
5.3.1. Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και 
λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται:  
- Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος.  
- Ελαχιστοποίηση κατάτμησης ενοτήτων χρήσεων γης.  
- Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσμεύσεων που προκαλεί το έργο για 
περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.  
- Λήψη καταλλήλων μέτρων προστασίας της τυχόν υπάρχουσας βλάστησης κατά το 
στάδιο της κατασκευής των έργων, ώστε να μην υπάρξει καμιά παρέμβαση στο 
υπάρχον φυσικό περιβάλλον, εκτός από την απαραίτητη ζώνη για την κατασκευή 
του έργου, που θα πρέπει αυστηρά να καθορισθεί εκ των προτέρων.  
5.3.2. Θα πρέπει να γίνει πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να 
τηρούνται οι παρακάτω όροι:  
- Επιβάλλεται να εξασφαλισθεί η συγκέντρωση των λυμάτων του εργοταξίου σε 
στεγανούς βόθρους και η μεταφορά /διάθεσή τους σε χώρους που θα υποδείξουν 
οι αρμόδιες Αρχές.  
- Ανάλογη συγκέντρωση και διάθεση απαιτείται και για τα υπόλοιπα απόβλητα του 
εργοταξίου, όπως λάδια - πετρελαιοειδή - χημικά κλπ. σε χωριστούς βόθρους απ' 
αυτούς των λυμάτων, απαγορευόμενης απολύτως της απόρριψής τους επί του 
εδάφους. Ιδιαίτεροι χώροι θα απαιτηθούν και για την αποχέτευση των απόνερων 
καθαρισμού των μονάδων παραγωγής και μεταφοράς σκυροδέματος.  
- Αποφυγή ρύπανσης κατά την εκφόρτωση των υλικών - καυσίμων κλπ. στο χώρο 
του εργοταξίου από οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς.  
- Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται ύστερα από σχετική 
έγκριση της Υπηρεσίας και μόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης.  
- Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος με προϊόντα επεξεργασίας υλικών.  
5.3.3. Ελαχιστοποίηση παρενοχλήσεως των δικτύων Ο.Κ.Ω. Όπου αυτό είναι 
αναγκαίο, απαιτείται η άμεση αποκατάσταση της συνέχειάς τους και εξασφάλιση 
της δημόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι μόλυνσης - ηλεκτροπληξίας κλπ.).  
5.3.4. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. Αυτό απαιτεί :  
- Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή /και κατασκευή παρακαμπτηρίων 
εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας.  
- Αποφυγή ρύπανσης της ατμόσφαιρας με ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, και λήψη 
κατάλληλων μέτρων για την τήρηση των σχετικών ορίων ποιότητας εκπομπής (όπως 
εγκαταστάσεις φίλτρων ή /και κατάλληλες επιστρώσεις μέρους του εργοταξιακού 
χώρου, κλπ). Μέριμνα για καθαρισμό των δρόμων που χρησιμοποιούν τα 
μεταφορικά μέσα του εργοταξίου, όταν αυτοί είναι κοντά σε κατοικημένες 
περιοχές.  
- Αποφυγή σχηματισμού εστιών μολύνσεων (π.χ. από λιμνάζοντα νερά).  
- Αποφυγή, ή ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης, σύμφωνα με τους 
Περιβαλλοντικούς όπου η στάθμη του θορύβου υπερβαίνει τα 65 dB(A) στο όριο 
του εργοταξιακού χώρου, εάν και εφόσον υπάρχουν παρακείμενοι αποδέκτες.  
- Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για:  
1) την εξασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας  
2) ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης κατά το εφικτό.  
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3)Σήμανση /επισήμανση των χώρων εργασίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας.  
 
ΑΡΘΡΟ Α-6  
Πληρωμές – Αναθεώρηση – Προϋπολογισμός  
6.1. Επιμετρήσεις  
6.1.1. Για τις Επιμετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του Ν.4412/2016.  
6.1.2. Ο τρόπος επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών είναι αυτός που 
καθορίζεται από το τιμολόγιο και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. Για κάθε είδος 
εργασιών για τις οποίες τυχόν δεν ορίζεται στα παραπάνω τεύχη τρόπος 
επιμέτρησης, επιμετρούνται και πληρώνονται οι μονάδες που έχουν πραγματικά 
εκτελεσθεί.  
6.1.3. Ενδεικτικά στην συνέχεια αναφέρονται ορισμένα εκ των πιο χαρακτηριστικών 
άρθρων του έργου:  

 Θραυστά υλικά, Αμμοχάλικα, Λιθορριπές και Λίθοι  
Τα θραυστά υλικά πάσης φύσης και λατομικής προέλευσης θα 

επιμετρούνται σε κυβικά μέτρα φαινομένου όγκου με βάση τις 
πραγματοποιούμενες διατομές και σε σύγκριση με τις αντίστοιχες των σχεδίων 
της εγκεκριμένης μελέτης, οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές και τις θεωρητικές διαστάσεις. 

 Ύφαλες σκυροδετήσεις  
Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά κυβικό μέτρο (Μ3) υφάλων σκυροδετήσεων 

πλήρωσης κυψελών, διακένων υφισταμένων λιμενικών έργων κ.λ.π. με βάση τις 
προμετρούμενες από καταδυτικό συνεργείο διαστάσεις των διακένων βάσει του 
θεωρητικού όγκου εφόσον αυτός μπορεί να εκτιμηθεί, είτε με βάση τα δελτία 
αποστολής του ενσωματουμένου σκυροδέματος (χυτευθείσα ποσότητα 
σκυροδέματος από δελτία βαρελών, κ.λ.π.).  

 Λινθεπενδύσεις  
Οι πάσης φύσεως επιστρώσεις-λινθεπενδύσεις επιμετρώνται ανά 

τετραγωνικό μέτρο μετώπου που κατασκευάζεται, με βάση τα σχετικά σχέδια της 
εγκεκριμένης μελέτης, ή και τις προσαρμογές για πρόσθετες επιφάνειες που θα 
αποφασισθούν επί τόπου του έργου.  
6.1.4. Οι καταχωρήσεις στα επιμετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται με κάθε δυνατή 
ακρίβεια και, εφόσον απαιτείται, να συμπληρώνονται με σκαριφήματα ή σχέδια ή 
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνεται σκόπιμο. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να 
αρνείται την καταχώρηση στα επιμετρητικά φύλλα ελαττωματικών εργασιών ή 
ακατάλληλων υλικών. Διευκρινίζεται ακόμη ότι σε καμία περίπτωση η καταχώρηση 
στα επιμετρητικά φύλλα δεν αποτελεί απόδειξη ότι η εργασία είναι ικανοποιητική η 
τα υλικά κατάλληλα.  

6.1.5. Εργασίες των οποίων οι πραγματικές διαστάσεις διαφέρουν από αυτές των 
εγκεκριμένων σχεδίων, μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας να γίνουν 
δεκτές, εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του έργου και δεν δημιουργείται 
κακοτεχνία.  
6.1.6. Με την προϋπόθεση της προηγούμενης παραγράφου οι εργασίες 
επιμετρούνται και πληρώνονται με βάση:  
- Τις διαστάσεις των εγκεκριμένων σχεδίων αν οι πραγματικές διστάσεις είναι 
μεγαλύτερες ή ίσες αυτών  
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- Τις πραγματικές διαστάσεις σε περίπτωση που αυτές είναι μικρότερες αυτών των 
εγκεκριμένων σχεδίων.  
6.1.7. Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να καλύψει τα αφανή τμήματα του έργου προτού 
να ληφθούν τα στοιχεία για την σύνταξη των σχετικών επιμετρήσεων και 
πρωτοκόλλων.  
6.1.8. Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και 
σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο, αφού υπογραφούν από αυτόν με την ένδειξη 
«όπως συντάχθηκαν από τον Ανάδοχο».  
6.1.9. Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και 
υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται με 
την εγκριτική απόφαση της τελευταίας.  
 

6.2. Πιστοποιήσεις - Πληρωμές  
6.2.1. Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν θα συντάσσονται με 
μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και 
θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα από ένα 
μήνα.  
6.2.2. Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται 
τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα 
στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών. Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν 
εργασίες πέρα από τις προβλεπόμενες στο χρονοδιάγραμμα, ο κύριος του έργου 
έχει το δικαίωμα να αναβάλει την πληρωμή των επιπλέον εργασιών, ώστε να 
συμπέσει με τα προβλεπόμενα στο χρονοδιάγραμμα.  
6.2.3. Η πραγματοποίηση τόσο των τμηματικών πληρωμών όσο και της οριστικής 
πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των 
αμοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύμβαση, γίνεται με βάση τους 
λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις.  
6.2.4. Μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που ορίζει η σύμβαση 
για τις τμηματικές πληρωμές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των ποσών από 
εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα οποία οφείλονται σ ' αυτόν. Οι λογαριασμοί αυτοί 
στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής 
αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες 
που δεν έχουν επιμετρηθεί. Κατ' εξαίρεση, για τμήματα του έργου, για τα οποία, 
κατά την κρίση του επιβλέποντος μηχανικού, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη 
επιμετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματα του έργου, 
επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες βάσει προσωρινών 
επιμετρήσεων, για τις οποίες όμως έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. Η αξία των 
εργασιών που πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιμετρήσεων απαγορεύεται να 
υπερβαίνει το 20% της αξίας του συνόλου των πιστοποιούμενων εργασιών του 
τρέχοντος λογαριασμού.  
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6.3. Γενικά Έξοδα και Όφελος Αναδόχου - Επιβαρύνσεις  
6.3.1. Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κλπ 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.  

6.3.2. Κάθε τιμή μονάδας του τιμολογίου προσφοράς περιλαμβάνει γενικά όλες τις κάθε 

είδους επιβαρύνσεις στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις 

κλπ. και ειδικότερα όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις στα υλικά που αναφέρονται 

στους Γενικούς Όρους του Τιμολογίου και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Κάθε τυχόν 

απαλλαγή, που θα δοθεί κατά την εκτέλεση του έργου, από οποιαδήποτε από τις 

παραπάνω επιβαρύνσεις θα εκπίπτεται προς όφελος του έργου.  

 

6.4. Τιμές Μονάδας Νέων Εργασιών  
6.4.1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει το έργο όπως θα τροποποιηθεί 
κατά είδος και ποσότητες από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή σε 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών περιλαμβάνονται και εργασίες για τις οποίες 
δεν υπάρχουν τιμές μονάδας. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από 
πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιμές για τις εργασίες αυτές.  
6.4.2. Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού 
Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με 
επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο 
ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα. Στην περίπτωση αυτή, όπως και 
στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, 
δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα 
πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη 
αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική 
έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και 
κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την 
έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματα του για 
επίλυση της διαφοράς.  
 

6.5. Αναθεώρηση της Συμβατικής Αξίας των Έργων  
6.5.1. Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις 
που καθορίζονται από το άρθρο 153 του Ν. 4412/16.  
 

6.6. Απολογιστικές εργασίες  
6.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να 
εκτελέσει απολογιστικές εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν 4412/16, τις 
οποίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει.  
6.6.2. Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο 
ίδιος με τον χρόνο συντήρησης των λοιπών εργασιών του έργου.  
6.6.3. Στην παρούσα Εργολαβία έχει συμπεριληφθεί κονδύλι απολογιστικών 
εργασιών. 
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6.7. Τροποποίηση του Προϋπολογισμού  
6.7.1. Για την τροποποίηση των ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονται στον 
προϋπολογισμό του έργου, ή την προσθήκη νέων εργασιών, ισχύουν τα οριζόμενα 
στον  Ν. 4412/16 όπως ισχύει.  
6.7.2. Eφ’ όσον προταθεί τροποποίηση των εγκεκριμένων μελετών θα καλείται ο 
μελετητής που τις συνέταξε προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις του. 
 
ΑΡΘΡΟ Α-7  
Ημερολόγιο Έργου - Μητρώο Έργου - Στατιστικά Στοιχεία - Εγχειρίδιο 
Επιθεώρησης και Συντήρησης  

 
7.1. Ημερολόγιο Έργου  
7.1.1. Με μέριμνα του Αναδόχου τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα 
διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και 
αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως:  
(1) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του 
εικοσιτετραώρου,  
(2) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς 
και το προσωπικό σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη,  
(3) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, καθώς και τα μηχανήματα σε ημεραργία 
λόγω υπερημερίας του εργοδότη,  
(4) θέση και περιγραφή των εργασιών, αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν 
υπάρχει πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,  
(5) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας,  
(6) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού,  
(7) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επίσης καταγράφονται τροποποιήσεις ή 
προβλήματα με τις ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό,  
(8) τα προσκομιζόμενα υλικά, τις εκτελούμενες εργασίες,  
(9) τις εργαστηριακές δοκιμές,  
(10) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που 
προκαλούν καθυστερήσεις, επίσης περιλαμβάνεται ο χρόνος προσωρινής 
αναστολής ή επανάληψης εργασιών  
(11) τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,  
(12) έκτακτα περιστατικά και  
(13) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή 
παρόδιους ιδιοκτήτες,  
(14) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.  
7.1.2. Το ημερολόγιο τηρείται με μέριμνα του Αναδόχου, υπογράφεται από τον 
εκπρόσωπο του και από εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης όταν αυτό παρίσταται 
στο εργοτάξιο. Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία εντός επτά (7) ημερών,. Οι εγγραφές στο ημερολόγιο αποτελούν 
πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναμη απασχολούμενου 
προσωπικού και μηχανημάτων και γενικά για την παροχή εικόνας προόδου του 
έργου.  
7.1.3. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο 
ημερολόγιο συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν 
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στο συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων 
στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με 
σκαριφήματα, φωτογραφίες, καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής 
οπτικών μέσων.  
 

7.2. Στατιστικά Στοιχεία και Μητρώο Έργου  
7.2.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα και δαπάνη του, στη λήψη, επεξεργασία 
και παράδοση στην Υπηρεσία, των παρακάτω :  
(1) Σειράς ψηφιακών εγχρώμων φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του Έργου, 
παραγωγής υλικών και εκτέλεσης δοκιμών.  
(2) Ταινιών Video ,σε dvd και usb, των διαφόρων φάσεων του Έργου, παραγωγής 
υλικών και εκτέλεσης δοκιμών.  
7.2.2. Η ολοκλήρωση και η παράδοση των παραπάνω πρέπει να γίνει πριν από την 
έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται - 
κατά συμβατική έννοια - ως ισότιμα με τις κατασκευές. Συνεπώς η μη υποβολή τους 
θα καθυστερήσει την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών.  
7.2.3. Ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, μαζί με 
την Τελική Επιμέτρηση, Μητρώο του Έργου.  
7.2.4. Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό αρχείο 
στοιχείων και βιβλιοθήκη στην οποία θα καταχωρούνται η αλληλογραφία, τα 
πρωτόκολλα, τα συμφωνητικά, τα σχέδια κτλ., και θα ελέγχεται η διανομή τους.  
 
ΑΡΘΡΟ Α-8  
Διεύθυνση Έργων από τον Ανάδοχο – Προσωπικό του Αναδόχου – Υγιεινή και 
Ασφάλεια Εργαζομένων  
8.1. Διεύθυνση Έργων από τον Ανάδοχο  
8.1.1. Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του Αναδόχου γίνεται από τεχνικούς 
που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Διευθύνουσα 
Υπηρεσία. Η επί του τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού 
υπαλλήλου του αναδόχου είναι υποχρεωτική.  
8.1.2. Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται 
προσκόμιση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού 
φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων.  
8.1.3. Ο τεχνικός του αναδόχου θα είναι αρμόδιος για την έντεχνη, άρτια και 
ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων 
μέτρων προστασίας και ασφαλείας των εργαζομένων στο έργο, καθώς και κάθε 
τρίτου.  
8.1.4. Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε 
καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις 
υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ 
ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.  
8.1.5. Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό σύμφωνα 
με την ισχύουσα Νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να 
εφοδιαστεί με σχετική άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα με μέριμνα του 
Αναδόχου και σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική και λοιπή Νομοθεσία.  
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8.1.6. Σχετικά με το προσωπικό του Αναδόχου, ισχύουν και τα ακόλουθα:  
1. Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει για τους μηχανικούς των παραπάνω 

παραγράφων έγκαιρα σχετικές προτάσεις προς έγκριση από την Δ/νουσα 
Υπηρεσία, η οποία ενδέχεται κατά την απόλυτη κρίση της, να μη δώσει την 
έγκρισή της για τους προτεινόμενους, σε περίπτωση κατά την οποία 
θεωρήσει ότι αυτοί δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα και την πείρα ή δεν 
είναι κατάλληλοι για τις αντίστοιχες θέσεις.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει επίσης κατάσταση των προσώπων, 
που θα είναι εξουσιοδοτημένα να αναπληρώνουν τους παραπάνω 
αναφερομένους κατά την απουσία τους.  

3. Επί τόπου σε κάθε διακεκριμένη θέση εργασίας, όπου η κατασκευή του 
έργου απαιτεί παρακολούθηση, θα υπάρχει ένας τουλάχιστον εργοδηγός.  

8.1.7. Σε περίπτωση, που ο Ανάδοχος αμελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, η Δ/νουσα του έργου Υπηρεσία μπορεί, εκτός 
των άλλων κυρώσεων για αντισυμβατική συμπεριφορά, να του επιβάλει χρηματική 
ποινή μέχρι του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό, που ενώ θα έπρεπε, κατά 
τα ανωτέρω, να υπάρχει, λείπει. Αυτό δε ανεξάρτητα, αν το προσωπικό αυτό είναι 
μόνιμο ή περιστασιακό προσωπικό του Αναδόχου.  
 

8.2. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων  
8.2.1. O Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα 
με τους Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της 
Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται μερικές σχετικές διατάξεις:  

 Το Π.Δ. 22-12-33 (ΦΕΚ 406 Α/33 ) και η τροποποίησή του με το Π.Δ. 17/78 
“Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών 
κλιμάκων “  

 Το Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/75 )”Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικές 
εργασίες ασχολουμένων μισθωτών”  

 Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/ 76) “Περί όπλων και εκρηκτικών υλών”  

 Το Π.Δ. 413/77 (ΦΕΚ 128Α/77)“Περί αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης 
εκρηκτικών υλών”  

 H Y.A. BM5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980 ) “Σήμανση εκτελουμένων έργων 
σε οδούς εκτός κατοικημένων περιοχών “  

 Το Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
οικοδομικών εργασιών”  

 Το Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας 
Πολιτικού Μηχανικού”  

 H Y.A. BM5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) “Σήμανση εκτελουμένων έργων σε 
οδούς εντός κατοικημένων περιοχών”  

 Ο Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) “Κυρώσεις της διεθνούς σύμβασης εργασίας που 
αφορά στις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ.”  

 Ο Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περί υγιεινής και ασφάλειας 
εργαζομένων”  
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 Το Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού 
ασφαλείας και γιατρού εργασίας”  

 Το Π.Δ. 225/89 (ΦΕΚ 106Α/89) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων 
στα υπόγεια έργα”                                                                                                                                     
Η Υπουργική Απόφαση 3046/ 304/ 30.1.89 (ΦΕΚ 59Δ/89) “Κτιριοδομικός 
Κανονισμός” (Ειδικά το άρθρο 5, παραγρ. 4.2 για τη χρήση εκρηκτικών)        
Το Π.Δ. 31/90 (ΦΕΚ 11 Α/90) “Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και 
συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων”                                                  
Το Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ 220Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και 
Υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους 
κατά την εργασία τους, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89 /655 /ΕΟΚ”.                  
Το Π.Δ. 396/94 ( ΦΕΚ 220/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και 
υγείας για τη χρήση απ’ τους εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής 
προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/ 656 /ΕΟΚ” 
Το Π.Δ. 397/94 ( ΦΕΚ 221Α /94) “Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και 
ασφάλειας για τον χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαiτερος 
κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 90/269/ ΕΟΚ”.    

    Το Π.Δ. 398/94 (ΦΕΚ 221Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας κατά την εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 90/270/ ΕΟΚ”.                                                                       
Το Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221Α/94) “Προστασία των εργαζομένων απ’ τους 
κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες 
κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/340/ΕΟΚ”.                             

                   Το Π.Δ.105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελάχιστες προδιαγραφές για την 
σήμανση ασφαλείας ή / και υγείας στην εργασία, σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 92/58 / ΕΟΚ”. Το Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές 
υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 89/654/ ΕΟΚ.      

  Το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α796) “Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της 
βελτίωσης της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 89/391/ ΕΟΚ και 91/ 383 / ΕΟΚ.  

 Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων”, σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 92/ 57 / ΕΟΚ.                                                                                      

 Η προσωρινή Οδηγία όσον αφορά στην Εργοταξιακή Σήμανση 
Αυτοκινητοδρόμου που συνέταξε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ/ΙΟΥΝΙΟΣ 1997  
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8.2.2. Λόγω της σπουδαιότατος της τηρήσεως των απαιτουμένων μέτρων 
ασφαλείας, αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισμένα 
σημεία της Νομοθεσίας:  
(1) Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό 
επίβλεψης της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων των Συμβούλων Επίβλεψης και 
Διαχείρισης), καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου, 
τα απαιτούμενα κατά περίπτωση Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και να 
παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά τα ΜΑΠ θα 
είναι, προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, 
φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το χειμώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το 
καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα 
ηλίου, κουτιά Πρώτων Βοηθειών ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε όχημα του 
εργοταξίου, μάσκες διαφόρων τύπων, ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές συσκευές 
τύπου SCBA κ.λ.π.  
(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την τοποθέτηση των καταλλήλων 
πινακίδων ή φωτεινών σημάτων επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης 
επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικών και συμβουλευτικών πινακίδων 
τόσο για τους εργαζομένους, όσο και για τους κινούμενους στους χώρους των 
εργοταξίων ή/και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ’ αυτές. Επίσης ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με 
πόσιμο νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να 
εξασφαλίσει μέσα και χώρους παροχής πρώτων βοηθειών.  
8.2.3. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγιεινής 
και ασφάλειας των εργαζομένων σε θέματα όπως:  
(1) Εκπαίδευση προσωπικού  
(2) Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία  
(3) Ενημέρωση με γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των 
εργασιών και τους τρόπους προστασίας από αυτούς  
(4) Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου δράσης προληπτικών ενεργειών προστασίας 
έναντι πάσης φύσεως θεομηνιών και φωτιάς  
(5) Εκπόνηση και τήρηση προγράμματος επιθεωρήσεων/ελέγχων στις θέσεις 
εργασίας για την πιστή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας από τους εργαζομένους  
(6) Καταλληλότητα εξοπλισμού  
(7) Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήματος ασφάλειας της εργασίας  
8.2.5. Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος 
παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων 
στα έργα και είναι δική του ευθύνη η υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων των αρμοδίων 
μηχανικών, συντονιστών και τεχνικών ασφαλείας των ενδεδειγμένων μέτρων 
ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης 
ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και σε 
περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς 
κανονισμοί προλήψεως ατυχημάτων.  
8.2.6. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται 
με τις αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων ΔΙ-ΠΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (B' 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) και 
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ΔΙΠΑΔ/01Κ889/ 27.11.2002 (Β ' 16), 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.  
8.2.7. Ακόμη θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμα προς έλεγχο από τους 
αρμόδιους κρατικούς και μη φορείς τα θεωρημένα ή μη βιβλία που απαιτεί η 
νομοθεσία  
8.2.8. Είναι ευνόητο ότι ο καταμερισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών των 
παραγόντων του Αναδόχου του Έργου, τυχόν υπεργολάβων, επιβλεπόντων 
μηχανικών αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων πρέπει να γίνεται πάντοτε 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.                                                                                  
 
ΑΡΘΡΟ Α-9  
Απαιτούμενα Μέτρα Ασφαλείας και Υγείας στο Εργοτάξιο  
9.1. Γενικά  
9.1.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο 

προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε 

να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών 

ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 

37 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42),όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.  

9.1.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο Ανάδοχος υποχρεούται:  
(1) Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής 
σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.  
(2) Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο 
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ: ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/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 : παρ. 7, αρθρ. 138 ν4412/16.  
(3) 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 : ΠΔ 1073/81 
(αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49)όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 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).  
 

9.1.3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 9.1.2, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
τηρεί τα ακόλουθα:  
Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα:  
(1) Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των 
εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με 
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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: ΠΔ 305/96 (αρ 
3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του 
άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.  
(2) Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα ο ποία αποτελούν 
τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 
305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.  
(3) 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).  
(4) 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: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).  
(5) Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ 305/96 
(αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα 
έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.  
(6) 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.  
(7) Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την 
οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου: ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ.433/2000 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ, και ενσωματώθηκε στη νομοθεσία.  
(8) Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου 
του Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.  
(9) Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 
περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ.  
9.1.4. Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση 
στοιχείων ασφάλειας και υγείας Ο Ανάδοχος υποχρεούται:  
(1) 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).  
(2) 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).  
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(3) Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην 
επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις 
Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι 
δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται 
εγγράφως από τον Ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική 
Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση 
αποδοχής : Ν. 3850/10 (αρ. 9).  
(4) Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Αναδόχου καθώς και των: τεχνικού 
ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο 
εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:  
i. 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).  
ii. 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.  
iii. 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).                                                                                                              
iv. 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).                                                                                                                                       v. 
Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).                                             
9.1.5. Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)                                                                            
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 
(ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση 
εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 
παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ 
θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή 
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Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς 
του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των 
τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, 
από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 
(αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. 
ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.                                                                                                                                  
 
9.2. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών 
στο εργοτάξιο.                                                                                                                                   
9.2.1. Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας:                                                                                            
(1) Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 
εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων 
: ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).                                                
(2) Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του 
εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων 
ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους 
εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2).                                                                                  
(3) Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, 
υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τ ους 
κινδύνους τ ων εγκαταστάσεων αυτών : Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ305/96 (αρ.12, 
παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6).                                                                                                           
(4) Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου 
διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους 
εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή 
αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ.:ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 
(αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).                              
(5) Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού 
εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, 
νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 
παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14).                                                                                                   
(6) Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 
ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων 
σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και 
τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 
(αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. 
οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).                                                                                                                                
9.2.2. Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - 
εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ.Ο 
ανάδοχος υποχρεούται:                                                                                                                         
(1) Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή 
διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, 
σύμφωνα με :                                                                                                                               i. 
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Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης 
Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)                                                                            
ii. Την ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για 
την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους 
πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»                                                                                                                                             
iii. Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και 
την τροπ. αυτού: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).                                                                        
(2) Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών 
στις οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η 
τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).                                                                                                         
(3) Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να 
τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών 
ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των 
εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ 
και αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).                                                         
(4) Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων 
στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 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).                                                           
(5) Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν :                                             
i. κραδασμούς: ΠΔ 176/05, ii. θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, iii. προφυλάξεις της 
οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94, iv. 
προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), 
ΠΔ 82/10.                                                                                                                                               
9.2.3. Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. Οι 
εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 
304/00 (αρ.2).                                                                                                                                    
(1) 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 ): ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, 
ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. 
IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ 
αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).                                                                                                           
(2) Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα 
ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής 
στοιχεία:                                                                                                                               
Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας                                                                                                
Άδεια κυκλοφορίας                                                                                                         
Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.                                                                                       
Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)                                                             
Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, 
τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η 
άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.                                                     
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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 ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 
και 6).                                                                                                                                    
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).   

 

ΑΡΘΡΟ Α-10  
Μέτρα Προστασίας των Κατασκευών – Ασφάλεια του Έργου – Δίκτυα Ο.Κ.Ω.  
10.1. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Αναδόχου σε σχέση με την ασφάλεια του 
Έργου των εργοταξιακών χώρων και όλων των εγκαταστάσεων και κατασκευών.  
10.1.1. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση (αν του το ζητήσει η 
Επίβλεψη) να απαγορεύει την 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.  
10.1.2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές 
εκτέλεσης εργασιών, αποθηκών κλπ. 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.  

10.1.3. 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 τους και τη συντήρησή τους.  

10.1.4. Ο Ανάδοχος 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.  

10.1.5. 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.  

10.1.6. 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.  

10.1.7. 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.  
 

10.2. Χρήση Εκρηκτικών Υλών  
10.2.1. ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ η χρήση εκρηκτικών υλών στην παρούσα εργολαβία  
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10.3. Προστασία των κατασκευών και εργασίες μετατόπισης/τροποποίησης 
δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ.  
10.3.1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να συναντήσει 
δυσχέρειες στην εκτέλεση των έργων από την παρουσία εναέριων ή υπόγειων 
δικτύων Ο.Κ.Ω., ΔΕΚΟ ή ΝΠΔΔ, τα οποία πρέπει να μετατοπιστούν από τους Κυρίους 
των. Οι παραπάνω δυσχέρειες είναι δυνατό να υποχρεώσουν τον Ανάδοχο σε 
πολλές περιπτώσεις να καταφύγει στην εφαρμογή αντιοικονομικών ή/και 
χρονοβόρων κατασκευαστικών μεθόδων, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
κατασκευής των έργων με συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τις υπάρχουσες 
κατασκευές (διατηρούμενα οδοστρώματα, οχετοί κ.λ.π.), τις τυχόν υπάρχουσες 
παραλλασσόμενες και νέες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. Με τις εργασίες αυτές 
ουδεμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη θα έχει ο Ανάδοχος (εκτός εάν ορίζεται 
ιαφορετικά), υποχρεούται όμως αυτός να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την 
εκτέλεση των ως άνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται εξ αιτίας αυτού του λόγου 
ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών που τυχόν 
παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. Σε περίπτωση εκτέλεσης 
εργασιών σε περιοχές όπου αναμένεται εμπλοκή με υφιστάμενους αγωγούς ΟΚΩ:  
i. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έρευνα που θα διεξάγει στα γραφεία των 
αρμοδίων ΟΚΩ, να αναζητήσει στοιχεία για τους υφιστάμενους, στην περιοχή των 
έργων, αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης κτλ., οι οποίοι εμπλέκονται με το έργο. 
Η επαλήθευση και συμπλήρωση των στοιχείων αυτών αποτελεί ευθύνη του 
Αναδόχου.  

ii. Ο Ανάδοχος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται στη λήψη 
οδηγιών και πληροφοριών από τους αρμόδιους φορείς (ΟΤΕ, ΔΕΗ, Ύδρευση, 
Αποχέτευση, Φυσικό Αέριο κτλ.) για τυχόν αγωγούς ή καλώδια στις θέσεις των 
έργων, καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισμό.  
 

10.3.2. Εργασίες εκσκαφών κλπ. σε θέσεις όπου διατηρούνται τμήματα οχετών, ή 
όπου υφίστανται αγωγοί Ο.Κ.Ω κλπ. γενικά πρέπει να εκτελούνται με μεγάλη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών ή ατυχημάτων, για τα οποία ο Ανάδοχος θα είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος.  

10.3.3. Οποιαδήποτε ζημιά, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του Αναδόχου ή στον 
τρόπο με τον οποίο εκτελεί αυτός το έργο, ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού 
προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι 
υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της ζημιάς.  

10.3.4. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν κρουστικά μέσα αν επιτρέπονται και 
χορηγηθούν οι σχετικές άδειες από τις αρμόδιες Αρχές, κάθε ζημιά που τυχόν 
προκύψει πραγματική ή αποθετική των γύρω κατασκευών κλπ. θα βαρύνει, ως 
αποκλειστικά υπεύθυνα, τον Ανάδοχο.  

10.3.5. Δεν θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αξίωση του Αναδόχου από τις 
παραπάνω αναφερθείσες αιτίες και οι τιμές του Τιμολογίου είναι ενιαίες και 
αμετάβλητες ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας, ή άλλο αίτιο, την έκταση 
των εργασιών και τη δυνατότητα, ή το συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων 
(ελαφρών, μεσαίων, βαρέων), ή εκτέλεσης με τα χέρια.  
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10.3.6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και άλλων 
εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. σε περιοχές επηρεαζόμενες από τα έργα, ο Ανάδοχος 
οφείλει, με δικές του δαπάνες και φροντίδες να εφοδιασθεί με τα απαραίτητα 
διαγράμματα και λοιπά στοιχεία των θέσεων των Αγωγών Κοινής Ωφέλειας και 
αφού έλθει σε επαφή με τις αρμόδιες Αρχές των Ο.Κ.Ω. να μεριμνήσει για την 
έγκαιρη ειδοποίηση αυτών ,προκειμένου να ενεργήσει, παρουσία εκπροσώπων 
τους, διερευνητικές τομές για την επισήμανση των αγωγών Ο.Κ.Ω. και την εν 
συνεχεία αποκάλυψη αυτών, εφόσον ήθελε απαιτηθεί η διευθέτησή τους.  

10.3.7. Επιπλέον, σχετικά με τις εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. που θα συναντηθούν, 
καθορίζονται τα ακόλουθα:  
i. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει έγγραφα και έγκαιρα στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, τις συναντόμενες δυσχέρειες στην προώθηση των εργασιών και την 
κατασκευή του έργου, από τις παραπάνω εγκαταστάσεις κλπ, συνοδεύοντας τις 
αναφορές του με υποδείξεις λύσης για τα δημιουργούμενα τεχνικά προβλήματα.  

ii. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απόφαση της 
Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων, που δημιουργούνται από τις 
παραπάνω εγκαταστάσεις κλπ. τροποποιώντας στην ανάγκη το χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής του έργου και τη διαδοχή εργασιών, ή ακόμη και εκτελώντας 
πρόσθετες αναγκαίες εργασίες μετά από ειδική εντολή της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας.  

iii. Η Υπηρεσία, μετά από έγγραφη αίτηση του Αναδόχου, οφείλει να βοηθήσει 
αυτόν, σε όλα τα διαβήματα που απαιτούνται προς τις αρμόδιες Αρχές και τους 
Ο.Κ.Ω., για την άρση κάθε εμποδίου στην προώθηση των εργασιών, χωρίς αυτό να 
απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη να αλληλογραφεί, να συνεννοείται και να 
συνεργάζεται με τους Ο.Κ.Ω. ενημερώνοντας σχετικά την Διευθύνουσα Υπηρεσία.  
 

10.4. Ειδικά Μέτρα Προστασίας του Υφιστάμενου Κρηπιδώματος και εν γένει των 
Λιμενικών Εγκαταστάσεων  
10.4.1. Δεδομένης της ιδιαίτερα επιβαρυμένης κατάστασης του προσήνεμου μώλου, 

απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τον Ανάδοχο. Δηλαδή τόσο οι εργασίες που θα 

εκτελέσει ο Ανάδοχος, όσο και ο εξοπλισμός του, θα πρέπει να μην επηρεάζουν την 

στατικότητα της κατασκευής, ούτε θα προκαλούν κραδασμούς ακόμη και σε εγγύς των 

υπό αποκατάσταση τμημάτων κατασκευές, που ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσουν σε 

κατάλυση της οριακής ισορροπίας τους. Εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν τα 

πλωτά μηχανήματα του Αναδόχου μπορούν να προσδέσουν και σε άλλα τμήματα της 

λιμενολεκάνης του λιμένα, εφόσον ληφθεί η σχετική άδεια από το Κεντρικό Λιμεναρχείο 

Βόλου.                                                                                                                                  

 

ΑΡΘΡΟ Α-11  

Μέτρα ασφάλειας για την προστασία και ακώλυτη διεξαγωγή της ναυσιπλοΐας 
και κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων – Σήμανση Έργου  
11.1. Ακώλυτη Διεξαγωγή Ναυσιπλοΐας και Κυκλοφορίας  
11.1.1. Ο Ανάδοχος οφείλει να φροντίζει, με δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόμενα 
για κάθε περίπτωση μέτρα ασφάλειας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος 
ή ζημιάς κατά την διάρκεια εκτέλεσης των έργων, δεδομένου ότι η λειτουργία του 
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λιμένα θα είναι συνεχής και ακώλυτη, 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 σε αυτόν εργατοτεχνικό 
προσωπικό είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα, που απασχολούνται στο έργο.  

11.1.2. Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για την προστασία και εξασφάλιση 
συνεχούς, ασφαλούς και ακώλυτης διεξαγωγής της ναυσιπλοΐας στον υπόψη 
λιμένα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, όπως περιγράφεται στις επόμενες 
παραγράφους, βαρύνει τον Ανάδοχο και συμπεριλαμβάνεται ανηγμένη στις κατά 
εργασία επί μέρους τιμές μονάδος της προσφοράς του, σε συνδυασμό με την 
έκπτωση που προσέφερε.  

11.1.3. Ειδικότερα και σε ότι αφορά τα πάσης φύσεως επιβατικά σκάφη που θα 
προσεγγίζουν το λιμένα καθ’ όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου, η 
εξυπηρέτηση τους θα εξασφαλίζεται συνεχώς ακόμη και κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται οι οδηγίες και οι εντολές 
των Λιμενικών Αρχών. Γενικότερα η ακώλυτη διεξαγωγή της ναυσιπλοίας θεωρείται 
δεσμευτική για τον Ανάδοχο και καμία απαίτηση για πρόσθετη δαπάνη δεν μπορεί 
να εγερθεί από αυτόν, δεδομένου ότι αποτελεί ειδική συνθήκη κατασκευής του 
έργου και θα πρέπει να έχει ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή της προσφοράς του.  

11.1.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να προβαίνει, με δικές του δαπάνες, στην 
προσωρινή και επαρκή φωτοσήμανση των έργων που εκτελεί και στην κατασκευή 
καταλλήλων προστατευτικών περιφράξεων στο χερσαίο χώρο. Επίσης ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να μετακινεί κατά την πρόοδο των έργων τόσο τη φωτοσήμανση, όσο 
και τις προστατευτικές περιφράξεις, σύμφωνα με τις εντολές και τις οδηγίες των 
αρμοδίων Λιμενικών Αρχών, οι οποίες και έχουν τη γενική εποπτεία της σήμανσης 
των έργων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα τον Ν.1629/1951 και 
στις οποίες θα πρέπει πάντοτε να απευθύνεται ο Ανάδοχος καθώς και στη 
τοποθέτηση των απαιτουμένων σημάτων και ενδεικτικών πινακίδων στις διάφορες 
εργοταξιακές θέσεις.  
11.1.5. Ο Ανάδοχος καθίσταται ο μόνος υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για κάθε 
ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας ή/και 
ανεπαρκούς φωτοσήμανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.  

11.1.6. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει εσφαλμένα την προσωρινή 
φωτοσήμανση των θαλασσίων έργων και την επισήμανση του εργοταξίου και του 
πλωτού εξοπλισμού και του εργοταξίου και των χερσαίων έργων, η Δ/νουσα του 
έργου Υπηρεσία, ανεξάρτητα από την εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων 
από τις κείμενες διατάξεις, δικαιούται, μετά από σχετική απόφασή της, να αναθέσει 
την εκτέλεση τόσο των εργασιών φωτοσήμανσης, όσο και αυτών της επισήμανσης 
χερσαίων εμποδίων, σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου, ο οποίος δεν 
παύει όμως και για την περίπτωση αυτήν να έχει στο ακέραιο την ευθύνη για κάθε 
ατύχημα, που ενδεχομένως θα συμβεί, εξαιτίας της αμελείας του να λάβει τα 
απαραίτητα προληπτικά μέτρα. Η δαπάνη των σε βάρος του Αναδόχου 
εκτελουμένων ως ανωτέρω εργασιών εκπίπτει, κατά την σύνταξη της πρώτης (ή 
επόμενης) εντολής πληρωμής του.  
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11.1.7. Επίσης στην προσφορά του Αναδόχου περιλαμβάνονται ανηγμένα και όλες 
οι μεταφορές, τοποθετήσεις, αποξηλώσεις-επανατοποθετήσεις, ο καθαρισμός και η 
σωστή και πλήρη συντήρηση των εργοταξιακών πινακίδων και της λοιπής 
εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης, σε όλο το μήκος του έργου και καθ΄ όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης και συντήρησης του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
καθαρίζει και να συντηρεί σήματα, σηματοδότες και τα λοιπά προστατευτικά μέτρα 
και έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αμέσως τυχόν φθορές ή απώλειές 
τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από 
τους χρήστες της φωτοσήμανσης για την προστασία θέσεων εκτελουμένων έργων.  

11.1.8. Όλοι οι όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν για όλους τους 
χώρους/περιοχές, στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. 
Τέτοιοι χώροι/περιοχές είναι η ζώνη κατάληψης του έργου και κάθε χώρος είτε 
πλησίον είτε μακράν αυτής, στον οποίο θα εκτελεσθούν εργασίες και θα 
αναπτυχθούν δραστηριότητες αναγκαίες για την κατασκευή του έργου, όπως χώροι 
παραγωγής/απόθεσης υλικών κλπ. Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος 
άρθρου ισχύουν κατ' αναλογίαν και για τις εργοταξιακές οδούς, που θα 
χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για οδικές μεταφορές μεταφοράς υλικών σε προσωρινό 
χερσαίο χώρο απόθεσης, τα τυχόν έργα ενίσχυσης της υποδομής τους κλπ.  
 

11.2. Σήμανση – Αναγγελία Έργου  
11.2.1. Με την έναρξη κατασκευής του έργου και σε κάθε περίπτωση πριν την 
έγκριση του 1ου λογαριασμού ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τοποθετήσει στην αρχή 
και το τέλος του δημοπρατούμενου τμήματος και σε εμφανείς θέσεις Πινακίδες 
ενδεικτικές του εκτελούμενου έργου στερεωμένες σε μεταλλική βάση, σύμφωνα με 
τις οδηγίες της Υπηρεσίας.  
 

ΑΡΘΡΟ Α-12 
12.1. Εργαστήριο  
12.1.1. Δεν απαιτείται η κατασκευή και η στελέχωση εργαστηρίου επί τόπου του 
έργου. Στην παρούσα θεωρείται ότι ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί κρατικό ή άλλο 
αναγνωρισμένο εργαστήριο.  

12.1.2. Η συχνότητα εκτέλεσης των δειγματοληψιών, ελέγχων και δοκιμών που 
απαιτούνται καθορίζονται από, την τεχνική μελέτη και τα υπόλοιπα συμβατικά 
τεύχη καθώς και την Επίβλεψη.  

12.1.3. Όλες οι δοκιμές και έλεγχοι των υλικών θα εκτελούνται σε κρατικό 
εργαστήριο ή σε άλλο αναγνωρισμένο, ιδιωτικό εργαστήριο, σύμφωνα με την 
απόφαση ΔΔΕ/039/98 (ΦΕΚ 289 Β/24.03.’98), περί διαδικασίας χορήγησης άδειας 
λειτουργίας ιδιωτικών εργαστηρίων εποπτευόμενα από το Υ.Μ.Ε. Τα αποτελέσματα 
των δοκιμών και ελέγχων θα εμφανίζονται σε ειδικά τυποποιημένα έντυπα και 
δελτία εγκεκριμένα από την Επίβλεψη, θα υπογράφονται δε, για μεν τον Ανάδοχο 
από το Διευθυντή του εργοταξίου και το Διευθυντή του εργαστηρίου, για δε την 
Επίβλεψη από τα εντεταλμένα ως άνω όργανα, θα υποβάλλονται δε αμέσως προς 
θεώρηση στην Επίβλεψη.  
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12.1.4. Σε περίπτωση αμφισβήτησης από τα όργανα της Επίβλεψης των 
αποτελεσμάτων κάποιας δοκιμής ή ελέγχου, επειδή δεν τηρήθηκαν οι 
προδιαγραφές εκτέλεσής της, γίνεται ειδική μνεία γι’ αυτό από τα όργανα της 
Επίβλεψης στα σχετικά δελτία, η δε Υπηρεσία διατάσσει έγγραφα την άμεση 
επανάληψη των αμφισβητούμενων δοκιμασιών και ελέγχων ή και την εκτέλεση 
συμπληρωματικών δοκιμών στο πλησιέστερο κρατικό εργαστήριο ή σε άλλο 
αναγνωρισμένο, ιδιωτικό εργαστήριο, εποπτευόμενο από το Υ.Μ.Ε.                                                    
 
ΑΡΘΡΟ Α-13  
Μηχανικός εξοπλισμός και εργαλεία  
13.1. Γενικά  
13.1.1. Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες υποχρεούται να 
προμηθεύσει και μεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία, 
προσωρινές εγκαταστάσεις, για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου. Έτσι είναι 
υποχρεωμένος να διαθέτει επαρκή μεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα μηχανικά 
μέσα, εργαλεία και συσκευές για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντοπισμό τυχόν 
βλαβών και την αποκατάστασή τους μετά τον έλεγχο και αυτά, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση σε 
σχέση με το έντεχνο και εμπρόθεσμο της εκτέλεσης των εργασιών, το σύμφωνο με 
τις προδιαγραφές, την αποφυγή φθορών υπαρχουσών κατασκευών ή εργασιών που 
εκτελούνται από άλλους εργολήπτες κ.λπ.  

13.1.2. Ιδιαίτερα, ο Ανάδοχος πρέπει να προμηθευτεί και προσκομίσει, με δικές του 
δαπάνες, τον κατάλληλο κατασκευαστικό εξοπλισμό, για τον καθαρισμό – εκσκαφή 
του πυθμένα με χρήση αποκλειστικά πλωτού μέσου, την απόρριψη των 
ανελκυόμενων προιόντων σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Επίβλεψη και 
σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσης ΣΥ, την κατασκευή και τοποθέτηση 
σακκολίθων καθώς και για την εν γένει εκτέλεση όλων των επί μέρους εργασιών για 
την πλήρη, έγκαιρη στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος του έργου και έντεχνη 
εκτέλεση του έργου, το οποίο αναλαμβάνει. Ο εξοπλισμός αυτός τίθεται στον 
έλεγχο της Δ/νουσας Υπηρεσίας, η δε τεκμηρίωσή του για την εντός του 
χρονοδιαγράμματος υλοποίηση της κατασκευής θα κριθεί από τα στοιχεία που θα 
προσκομιστούν σύμφωνα με το Άρθρο Α3 της παρούσης.  

13.1.3. Όλα τα μηχανήματα θα είναι πλήρως εξοπλισμένα, πλήρως λειτουργικά, σε 
άριστη κατάσταση, επαρκώς συντηρημένα και κατάλληλα για την ασφαλή, έγκαιρη 
και αποτελεσματική εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
Διευκρινίζεται ότι ο πλωτός κατασκευαστικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί 
πρέπει να είναι εφοδιασμένος με εν ισχύ πιστοποιητικά ασφαλείας, καθ’ όλη την 
διάρκεια εκτελέσεως του έργου.  

13.1.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικές του δαπάνες, στην προσκόμιση επί 
τόπου των έργων οποιασδήποτε φύσης πρόσθετου κατασκευαστικού εξοπλισμού ή 
μηχανήματος, απαραίτητου για την έγκαιρη, ασφαλή και αποτελεσματική εκτέλεση 
του έργου, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική αποζημίωση. 
Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας της Επίβλεψης, δεν 
κριθούν επαρκή τα μηχανικά κλπ. μέσα που προσκομίσθηκαν στο έργο για την 
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εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, μέσα σε 
15ήμερη προθεσμία κατόπιν γραπτής εντολής της Δ/νουσας Υπηρεσίας να ενισχύσει 
τον επί τόπου υπάρχοντα μηχανικό εξοπλισμό του κλπ., σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της Επίβλεψης του έργου. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την 
πρόοδο του έργου, έστω και αν η Δ/νουσα Υπηρεσία έκανε ή όχι χρήση του 
παρόντος άρθρου.  
13.1.5. Τα μηχανήματα που θα εγκατασταθούν στο εργοτάξιο θα πρέπει να 
πληρούν τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τις Υπουργικές Αποφάσεις :  
o Υπ. Απ. 2640\270\ΦΕΚ 689\18.8.78  

o Υπ. Απ. 56206\1613\ΦΕΚ 570\Β\9.9.86  

o Υπ. Απ. 69001\1921\ΦΕΚ 751\Β\18.8.88  

o Υπ. Απ. 765\ΦΕΚ 81\Β\21.2.91 (όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 11481/523/’97 
(ΦΕΚ 295Β/΄97)  
13.1.6. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί προηγούμενα στην Υπηρεσία τον τύπο 
του μηχανήματος με τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής και 
απόδοσης, που θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης και 
τις παραδοχές που υποστηρίχθηκαν σε πιθανή αιτιολόγηση της προσφοράς. 
Αναφορικά με τους περιορισμούς, που θέτουν οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί 
όροι, που διέπουν το έργο στο μηχανολογικό εξοπλισμό του Αναδόχου, σχετικά με 
τους κραδασμούς κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ορίζονται ως ανώτατα 
όρια ταχύτητας δόνησης τα παρακάτω:  

 

 
 
μετρούμενα στο εσωτερικό της πλησιέστερης κατοικίας προς την πηγή δονήσεων.  
 

13.1.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει απόλυτη συμβατότητα μεταξύ των 
πάσης φύσης συσκευών, μηχανημάτων, μηχανισμών και λοιπών στοιχείων, που 
προβλέπεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις να συνεργαστούν ή 
συναρμόσουν με άλλα στοιχεία που θα του παραδοθούν από ή διά του Κυρίου του 
Έργου προς ενσωμάτωση στο έργο. Σε περίπτωση που δεν θα εξασφαλίζεται η 
παραπάνω συμβατότητα ο Ανάδοχος διατηρεί ακέραια την ευθύνη και υποχρεούται 
σε άμεση αντικατάσταση των μη συμβατών μεταξύ τους στοιχείων (μηχανήματα, 
μηχανισμοί κλπ.).  

13.1.8. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση 
μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ. περί θορύβου. Η 
Δ/νουσα το έργο Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο των παραπάνω.  

13.1.9. Τα φορτηγά, που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να είναι σκεπασμένα κατά τη 
μεταφορά των υλικών, ενώ υποχρεωτικός είναι και ο κατάλληλος προγραμματισμός 
για αποφυγή μεταφορών σε ώρες αιχμής και κοινής ησυχίας. Ειδικότερα, την 
καλοκαιρινή τουριστική περίοδο η Δ/νουσα Υπηρεσία ή ο Κύριος του Εργου έχει το 



61 

 

δικαίωμα να επιβάλει αναστολή οποιωνδήποτε μεταφορών σε συγκεκριμένα 
χρονικά διαστήματα της ημέρας ή και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα ιδιαίτερα 
στην αιχμή της τουριστικής περιόδου (για λόγους κοινής ησυχίας ή αποφυγής 
κυκλοφοριακών αιχμών ή μη παρακώλυσης της κίνησης και χρήσης του λιμένα από 
τους βασικούς χρήστες του, κ.λ.π) χωρίς εκ τούτου να προκύπτει το οποιοδήποτε 
δικαίωμα αποζημίωσης του Αναδόχου.                                                                      
 
ΑΡΘΡΟ Α-14  
Εξοπλισμός Βυθομετρικών και Τοπογραφικών Αποτυπώσεων και Μετρήσεων  
14.1. Γενικά  
14.1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικές του δαπάνες, για την προμήθεια, 
διάθεση επί τόπου των έργων και λειτουργία, του συνόλου του απαιτούμενου 
εξοπλισμού εκτέλεσης τοπογραφικών και βυθομετρικών αποτυπώσεων και των 
σχετικών οργάνων μέτρησης, σύμφωνα με την Τεχνική Μελέτη κατασκευής του 
έργου, για την επίτευξη υψηλού βαθμού ακρίβειας κατά την εκτέλεση όλων των 
τοπογραφικών και βυθομετρικών εργασιών, αποτυπώσεων και μετρήσεων, καθ΄ 
όλη τη διάρκεια των εργασιών.  

14.1.2. Το σύνολο του ανωτέρω εξοπλισμού θα πρέπει να είναι κατάλληλο και 
πλήρως προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών και ο 
Ανάδοχος υποχρεούται για την προσκόμισή του επί τόπου των έργων, σε κάθε 
περίπτωση, πριν από την έναρξη των εργασιών.  

14.1.3. Ο ανωτέρω εξοπλισμός και όργανα μέτρησης θα χρησιμοποιούνται από το 
προσωπικό της Επίβλεψης και του Αναδόχου, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 
έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.  

14.1.4. Ο Φορέας και η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα ανά πάσα χρονική στιγμή να 
προβαίνει σε τοπογραφικές ή/και βυθομετρικές αποτυπώσεις και μετρήσεις και ο 
Ανάδοχος υποχρεούται, κάθε φορά, να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό και 
βοηθητικό προσωπικό για αποκλειστική χρήση από την Επίβλεψη. Κατά τη διάρκεια 
των εν λόγω τοπογραφικών εργασιών, ο Ανάδοχος θα εκπροσωπείται από 
εντεταλμένο Τοπογράφο Μηχανικό ο οποίος υποχρεούται να παρευρίσκεται επί 
τόπου του έργου εντός εικοσιτεσσάρων ωρών από λήψης σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης από τον Φορέα και Κύριο του Έργου. Σε περίπτωση αδυναμίας 
συμμόρφωσης του Αναδόχου με τα ανωτέρω, οι σχετικές τοπογραφικές 
αποτυπώσεις και μετρήσεις, που διενεργεί ο Φορέας και η Επίβλεψη, θα θεωρείται 
ότι έχουν εκτελεστεί παρουσία του Αναδόχου .                                                        
 
ΑΡΘΡΟ Α-15  
Παρατηρήσεις επί της μελέτης - Τροποποίηση της μελέτης  
15.1. Γενικά  
15.1.1. Με την υπογραφή της Σύμβασης θα παραδοθούν στον Ανάδοχο όλες οι 
διαθέσιμες για την κατασκευή του έργου εγκεκριμένες εκπονηθείσες οριστικές 
μελέτες, καθώς και όποιες έρευνες έχουν εκτελεσθεί.  
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15.1.2. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει εγγράφως στην Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, 
εντός είκοσι (20) ημερών από της υπογραφής της Συμβάσεώς του τεκμηριωμένη 
Τεχνική Έκθεση για παρατηρήσεις επί της μελέτης. Σε περίπτωση που η υποβολή 
των παρατηρήσεων αυτών γίνει μετά την υποβολή του Χρονοδιαγράμματος του 
έργου και εφόσον προκύπτουν αλλαγές στην διαδοχική εκτέλεση των εργασιών θα 
πρέπει αυτό να αναπροσαρμοσθεί κατάλληλα.  

15.1.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση ασυμφωνίας των σχεδίων της 
μελέτης να ζητήσει έγκαιρα -πριν από κάθε κατά την κρίση του, μερική ή ολική 
εφαρμογή των σχεδίων- έγγραφες οδηγίες κ.λπ. από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.  

15.1.4. Εφ’ όσον προταθούν τροποποιητικές συμπληρώσεις ή βελτιώσεις των 
εγκεκριμένων μελετών, και πριν από οποιαδήποτε έγκρισή τους θα καλείται 
υποχρεωτικά ο Μελετητής που τις συνέταξε προκειμένου να διατυπώσει τις 
απόψεις του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

15.1.5. Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου, μόνο για τη διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση 
ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις.  
 
ΑΡΘΡΟ Α-16 
Πρόγραμμα Ποιότητας έργου  
Δεν προβλέπεται εκπόνηση Προγράμματος Ποιότητας Έργου, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 

158 του Ν.4412/2016.                                                                                                                         

ΑΡΘΡΟ Α-17                                                                                                                                       

Ποιοτικός έλεγχος  

17.1. Κατηγορίες Εργασιών  
Για τον σαφέστερο προσδιορισμό των απαιτήσεων του Ποιοτικού Ελέγχου κρίνεται 

αναγκαία η διάκριση των εργασιών κατασκευής των λιμενικών έργων σε κατηγορίες 

αποτελούμενες από εργασίες ομοειδούς φύσεως.  

 

17.2. Διακρίσεις Ποιοτικού Ελέγχου  
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και κατασκευών διακρίνεται:  
α. Σε ελέγχους που θα γίνονται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου με στόχο το 
δικό του έλεγχο ποιοτικής απόδοσης, ρύθμισης παραγωγής, ρύθμισης σχέσεων με 
τους προμηθευτές του κ.λπ. Η πυκνότητα των ελέγχων αυτών και η έκτασή των 
εναπόκειται στην κρίση του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν θα πληρωθεί με ιδιαίτερη 
αμοιβή, έστω και εάν η Επίβλεψη κάνει χρήση των αποτελεσμάτων αυτών των 
ελέγχων για οποιοδήποτε σκοπό. Όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών θα 
υποβάλλονται στην Επίβλεψη ανά μήνα, ενώ παράλληλα αντίγραφο θα τηρείται και 
στο αρχείο του εργοταξίου.  
β. Σε ελέγχους που θα γίνονται με κοινή μέριμνα Φορέα και Κυρίου του Έργου και 
Αναδόχου και με δαπάνη Αναδόχου. Οι έλεγχοι αυτοί είναι ανεξάρτητοι των 
ελέγχων του εδαφίου (α) και αποτελούν μία ελαχιστοποιημένη απαίτηση απόδειξης 
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ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, οι μέθοδοι χρήσης των υλικών και οι 
κατασκευές που έγιναν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.  
γ. Σε ελέγχους της γεωμετρίας των υλικών και κατασκευών που γίνονται με μέριμνα 
του Αναδόχου ή του Φορέα και Κυρίου του Έργου μέσω της Επίβλεψης και των 
οποίων η δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν 
στην διαπίστωση της τήρησης των προβλέψεων μελέτης, των Κανονισμών / 
Προδιαγραφών κ.λ.π., τόσο για τα ενσωματωμένα υλικά όσο και για τις κατασκευές.  
δ. Σε μακροσκοπικό έλεγχο των υλικών και κατασκευών με μέριμνα του Φορέα και 
Κυρίου του Έργου. Ο σκοπός του ελέγχου αυτού είναι προφανής.  
Επισημαίνεται ότι ο Φορέας μέσω της Επίβλεψης, σε περίπτωση που θα 
διαπιστώσει προφανείς αποκλίσεις από Κανονισμούς ή Προδιαγραφές, ή προφανείς 
κακοτεχνίες, έχει το δικαίωμα δια της Επίβλεψης να διατάξει την άμεση διακοπή 
των εργασιών και την εκτέλεση των ελέγχων (β)). Στην Περίπτωση που οι έλεγχοι 
αποδείξουν αδικαιολόγητη την επέμβαση του Φορέα και Κυρίου του Έργου, ο 
Ανάδοχος δικαιούται ισόχρονης προς την διακοπή παράτασης όλων των 
προθεσμιών που ακολουθούν τον χρόνο της διακοπής για το επηρεαζόμενο τμήμα 
και μόνον. Στην περίπτωση όμως που οι έλεγχοι δείξουν ελαττωματικά υλικά ή 
κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση των ελαττωματικών 
κατασκευών και δεν δικαιούται παράτασης.  

 

 

17.3. Μέριμνα για την εκτέλεση των δοκιμών  
Η ευθύνη για την εκτέλεση των δοκιμών βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Η 
παραγγελία εκτέλεσης των ελέγχων γίνεται σε κάθε περίπτωση με εντολή του 
Φορέα μέσω της Επίβλεψης που απευθύνεται στον Ανάδοχο. Εντολή διδόμενη δια 
του ημερολογίου του έργου πρέπει να επιβεβαιώνεται με έγγραφο. Σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να ορίζεται ο έλεγχος, το αντικείμενο του ελέγχου, ο τρόπος 
και ο χρόνος της δειγματοληψίας καθώς και το εργαστήριο των δοκιμών.  
Τόσο στην δειγματοληψία όσο και στις εργαστηριακές δοκιμές πρέπει να 
παρίστανται εκπρόσωποι του Φορέα και του Αναδόχου.  
Ιδιαιτέρως τονίζεται ότι κατά τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών που γίνεται από 
τον Φορέα και Κύριο του Έργου, ο Φορέας εκπροσωπείται από δύο ή 
περισσότερους υπαλλήλους κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 
2229/94.  
Τυχόν μη παράσταση του εκπροσώπου του Φορέα δεν ανατρέπει το πρόγραμμα 
ελέγχου. Εάν η εκτέλεση του ελέγχου δεν γίνει για οποιοδήποτε λόγο (πλην ρητής 
γραπτής εντολής του Φορέα και Κυρίου του Έργου μέσω της Επίβλεψης ή 
οποιαδήποτε καθυστέρηση εκτέλεσης του ελέγχου καθώς και τυχόν συνεπαγόμενη 
καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών δεν συνιστά λόγο παράτασης προθεσμιών.     
 

17.4. Αρχείο ελέγχων  
Όλα τα στοιχεία που αφορούν στους ποιοτικούς ελέγχους της ανωτέρω παρ. 17.3. 
θα τηρούνται από τον Φορέα μέσω της Επίβλεψης.  
 
 
 



64 

 

17.5. Θέσεις και πρακτικά δειγματοληψίας και επί δοκιμών επί τόπου του έργου  
Για όλους τους ελέγχους που απαιτείται δειγματοληψία η θέση λήψης κάθε 
δείγματος θα υποδεικνύεται από τον Φορέα και Κύριο του Έργου μέσω της 
Επίβλεψης και θα παίρνονται από θέσεις που παρουσιάζουν την πιο δυσμενή 
εικόνα για την ποιοτική συμπεριφορά του έργου.  
 

17.6. Ρήτρες για τη διασφάλιση της πραγματοποίησης του ποιοτικού ελέγχου  
Στην περίπτωση που, από την παραβολή των ποσοτήτων των εργασιών που 
εκτελέσθηκαν προς το αντίστοιχο πλήθος ελέγχων που εκτελέσθηκε για τις εργασίες 
αυτές, κατά τις προσωρινές τμηματικές επιμετρήσεις, ήθελε προκύψει μικρότερος 
αριθμός από αυτόν που καθορίζεται στις ανωτέρω παραγράφους, τότε ο Φορέας 
και Κύριος του Έργου μέσω της Επίβλεψης, θα έχει το δικαίωμα να μη θεωρήσει 
περαιωμένες (κατά την κρίση της) τις εργασίες για τις οποίες ελλείπουν δοκιμές, 
μέχρι να καλυφθεί ο προβλεπόμενος αριθμός ελέγχων, με ευθύνη και δαπάνη του 
Αναδόχου για τυχόν καθυστερήσεις, αποκαταστάσεις κλπ. εργασιών που θα 
ακολουθήσουν.  
Οίκοθεν εννοείται ότι τα ανωτέρω ισχύουν για τους ελέγχους που κατά τα ανωτέρω 
είχε υποχρέωση να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος και δεν τους πραγματοποίησε.  
 
17.7. Αφανείς εργασίες  
Στις αφανείς κατασκευές (όπως π.χ. υποθαλάσσια τμήματα κατασκευών κ.λ.π.) 
εκτός από τους άλλους ελέγχους θα γίνεται έλεγχος και στην συμμόρφωσή τους 
προς την προβλεπόμενη από την μελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας γεωμετρία 
τους όπως επίσης και τη θέση τους σε σχέση με την προβλεφθείσα από τη μελέτη 
θέση.  
 

17.8. Εμφανείς κατασκευές τελειωμένων τμημάτων του έργου  
Οι εμφανείς κατασκευές των τελειωμένων τμημάτων του έργου θα ελέγχονται 
σχολαστικά ως προς την απόκρισή τους προς τις προβλεφθείσες (από την 
εγκεκριμένη μελέτη και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις, τις διαστάσεις και τους 
όρους της Σύμβασης) θέσεις, γεωμετρική μορφή και γενικότερα τη μορφή / όψη και 
γεωμετρία τους. Μέγιστη απόκλιση από την μέση γραμμή που ορίζει η κατασκευή 
(Υψομετρικά και οριζοντιογραφικά): ± 0,02m.  

 

ΑΡΘΡΟ Α-18  
Ολοκληρωση και Παραλαβή του Έργου  
18.1. Βεβαίωση περάτωσης εργασιών  
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 168 του Ν.4412/2016.  

 

18.2. Διοικητική παραλαβή για χρήση  
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 169 του Ν.4412/2016.  
 

18.3. Προσωρινή παραλαβή του έργου  
18.3.1. Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 170 του Ν.4412/2016.  
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18.3.2.Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων  
Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 171 του Ν.4412/2016.  Ο χρόνος 
εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 
υποχρεούται στη συντήρησή του, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 
και την παρ. 2 του άρθρου 172 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η 
οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες, υπό την επιφύλαξη 
των οριζομένων στα έγγραφα της σύμβασης στην περίπτωση που κριτήριο 
ανάθεσης της σύμβασης ήταν η προσαύξηση του χρόνου εγγύησης κατά τα 
οριζόμενα στην περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 86.  

18.3.3. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αν 
μέσα σε δύο (2) μήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, 
άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση.  

18.3.4. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική 
κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση 
βλαβών κλοπών ή βανδαλισμών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή 
ποιότητα του έργου εκτελούνται με έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη 
αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. Αν ο 
ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το 
χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την 
υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου 
αναδόχου ή όπως αλλιώς προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη. Οι εργασίες και 
ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος ο μορφότυπος του οποίου 
και η συχνότητα καταγραφής προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη ή συμφωνούνται 
με την διευθύνουσα υπηρεσία.  
 

18.4. Οριστική παραλαβή  
18.4.1. Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 172 του Ν.4412/2016.  

18.5.2. Στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή 
παραλαβή των παραγράφων 3, 5 και 6 του άρθρου 170, όσον αφορά τις αντίστοιχες 
διαδικασίες για το αντικείμενο της οριστικής παραλαβής.  
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