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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

 

Aρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΣΥ   

 

Το τεύχος της Ε.Σ.Υ. περιλαµβάνει τους ειδικούς όρους, σύµφωνα µε τους οποίους και σε 
συνδυασµό προς τους υπόλοιπους όρους των συµβατικών τευχών και σχεδίων πρόκειται να 

κατασκευαστεί το έργο, το οποίο ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. 
 

Με την παρούσα Ε.Σ.Υ. συµπληρώνονται οι όροι της Γ.Σ.Υ 

 

Αρθρο 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

1. Αντικείµενο της εργολαβικής σύµβασης είναι η κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΝ∆ΗΛΑΣ» 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                                                                               (124.606,53)      

Φ.Π.Α.:                                                                                          (24.117,39) 

 

2.  Αρχικό συµβατικό αντικείµενο της εργολαβίας θεωρείται η συνολική κατά τη µελέτη αξία 

του έργου µειουµένη κατά το ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου και ηυξηµένη:  

 

α)  µε το ποσοστό Γ.Ε. και Ε.Ο. 18% των απολογιστικών εργασιών µειουµένων κατά το 

ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου και  
 

β)  µε το ποσό των απροβλέπτων.  

  

 

Αρθρο 3 - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις : 
 

1. Του Ν. 4412/16  

2. Τις διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 

για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93) 

 

3. Του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α / 8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
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4. Του Π.∆. 131/98 (ΦΕΚ 105 Α/19-5-1998) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και 
ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα δηµοσίων έργων αρµοδιότητας των Περιφερειών», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

5. Του ΦΕΚ 2221Β/30-7-2012 ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 έγκριση τετρακοσίων σαράντα 

(440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα 

∆ηµόσια έργα. 

 

6. Του Π∆ 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 63/07) περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 

 

7. Του Ν. 3886/2010 - ∆ικαστική προστασία κατά το προσυµβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’  173), 

όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012, (ΦΕΚ Α΄ 51/12.03.2012) και 
όπως ισχύει σήµερα 

 

8. Της Εγκυκλίου Ε/12-02-2013 περί αναπροσαρµογής τιµών και το ΦΕΚ και της Απόφασης 
∆11γ/0/9/7 του Υπουργού Ανάπτυξης κλπ (ΦΕΚ 363/19-2-2013) 

 

9. Της από 05/12/2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 237Α 5-12-2012) 

 

10. Της Εγκυκλίου 11/∆17α/08/78/ΦΝ433β/16-5-2012 «Τροποποιήσεις νοµοθετικού πλαισίου 

εκτέλεσης δηµοσίων έργων» 

 

11. Της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-8-2010 ΚΥΑ «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ)» (ΦΕΚ Β΄1312/24-08-2010), της Εγκυκλίος 4834/25-1-2013 «∆ιαχείριση 

περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα» και της Εγκυκλίου 12 

ΓΓ∆Ε/27-03-2013 «∆ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκσφής»  

 

Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 

κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί µέρους εργασιών θα εφαρµοστούν:  

 

• Οι εγκεκριµένες ΕΤΕΠ και οι όροι της εγκυκλίου 26/4/10-2012/∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/356 

 

• Οι εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές έργων Π-Μ και Η-Μ  του έργου οι οποίες 
περιλαµβάνονται στο αντίστοιχο Τεύχος σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο της Τεχνικής 
Περιγραφής του τεύχους της µελέτης. 

 

Για θέµατα που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω ελληνικούς κανονισµούς και προδιαγραφές 
µπορούν να εφαρµοστούν τα παρακάτω αναφερόµενα εναλλακτικά εθνικά ή διεθνή πρότυπα: 
  

• Ελληνικές Προδιαγραφές και κανονισµοί (ΕΛΟΤ, Π.Τ.Π. κλπ.)  

• Γερµανικοί κανονισµοί και προδιαγραφές (DIN, VDE)  

• Βρετανικές προδιαγραφές και κανονισµοί (ΒS)  

• Αµερικανικές προδιαγραφές (ASTM, AWWA).  
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Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις περιορισµοί ή και 
αριθµητικά όρια που έρχονται σε αντίθεση ή αντίφαση µε όσα αναφέρονται στην παρούσα 

Ε.Σ.Υ. ή µε τους όρους του Τιµολογίου για το ίδιο θέµα, θα ισχύουν κατά σειρά οι όροι και οι 
διατάξεις του τιµολογίου και της Ε.Σ.Υ. 

 

Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα χρησιµοποιούµενα πρότυπα και κανονισµοί πρέπει να 

καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ και τις προδιαγραφές του έργου που είναι ισχυρότερες.  
 

Κάθε επιµέρους πρότυπο θα χρησιµοποιείται καθ'ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα επιµέρους στοιχεία ή τµήµατα των κατασκευών και του 

εξοπλισµού είναι συµβατά µεταξύ τους, ώστε το σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις ποιότητας και λειτουργίας.  
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πιστή και ακριβή εφαρµογή των διατάξεων που καθορίζονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται αλλιώς στα αντίστοιχα άρθρα Τιµολογίου.  

 

Αρθρο 4 - ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

1.  Ο από τα συµβατικά τεύχη καθορισµός των οποιονδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την 

εκτέλεση των εργασιών κατά τις προβλεπόµενες επί µέρους διαστάσεις και τρόπο 

εκτελέσεως των κατασκευών, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο της υποχρεώσεως να λάβει κάθε 
µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση κατασκευής του έργου.  

 

2.  Στην εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα 

σχέδια ή στα άλλα στοιχεία της εργολαβίας, είτε τέλος από τις οδηγίες της διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την 

κατασκευή και εµφάνισή του, όσο και ως προς την άµεση σύνδεσή του µε τα υπόλοιπα 

τµήµατα του έργου.  

 

3. Οι σωληνογραµµές θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε του κανόνες της τεχνικής και 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές αφού πρώτα τα ενσωµατούµενα υλικά 

στην σωληνογραµµή έχουν ελεγχθεί ποιοτικά και ανταποκρίνονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές των υλικών. 

 

4. Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης 
στεγανοποίηση τους τόσο στο σώµα όσο και στα σηµεία σύνδεσης µε την σωληνογραµµή. 

 

Αρθρο 5- ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   

  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει το µητρώο του έργου, όπως αυτό θα 

κατασκευαστεί τελικά. Το µητρώο θα συνταχθεί σε τέσσερα (4) αντίτυπα και θα περιλαµβάνει 
οπωσδήποτε και τα εξής: 
 

Σχέδια όλων των έργων όπως κατασκευάστηκαν και ειδικότερα: 

 

• Γενική οριζοντιογραφία υπό κλίµακα 1:500  
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• Κατόψεις και τοµές όλων των έργων υπό κλίµακα τουλάχιστον 1:50  

• Σχέδια, υπό κατάλληλη κλίµακα, όλων των λεπτοµερειών του έργου.  

• Οριζοντιογραφία υπό κλιµάκιο τουλάχιστον 1:500 όλων των σωληνώσεων  µε αναγραφή 

του υλικού και διαµέτρου των σωλήνων.  

• Τεχνική Περιγραφή στην οποία θα περιγράφεται η όλη εγκατάσταση και θα  δίνονται οι 
βασικοί υπολογισµοί και παραδοχές.  

• Πλήρη σειρά εντύπων λειτουργίας, συντήρησης και αυτοµατισµών των  κατασκευαστικών 

οίκων των επί µέρους µονάδων του ηλεκτροµηχανολογικού  εξοπλισµού. Τα έντυπα αυτά 

µπορεί να είναι και σε ξένη γλώσσα, θα  συνοδεύονται όµως από περίληψη στα ελληνικά.  

• Κανονισµό λειτουργίας των εγκαταστάσεων, στον οποίο πρέπει να  περιλαµβάνονται και 
όλα τα µέτρα υγιεινής και ασφαλείας των  εργαζοµένων στις εγκαταστάσεις.  

• Εγχρωµες φωτογραφίες και διαφάνειες που θα ληφθούν κατά τα διάφορα  στάδια 

εκτέλεσης του έργου και θα τοποθετηθούν σε χωριστό  ευπαρουσίαστο τεύχος.  
  

Η εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε αν, µετά το τέλος των  εργασιών, δεν 

υποβληθεί στην ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία το Μητρώο  των έργων.  

  

Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου των έργων επιβαρύνουν τον Ανάδοχο, 

καθοριζοµένου σαφώς ότι περιλαµβάνονται στην οικονοµική του προσφορά.  

 

Αρθρο 6- ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ   

  

Ο χρόνος εγγύησης του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 4412/16 ορίζεται σε 
δεκαπέντε µήνες. Ο χρόνος αυτός προσµετράται µετά το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής 
λειτουργίας του έργου.  

  

Αρθρο 7- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ   

  

Η αναθεώρηση των τιµών θα γίνεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3669/08. Οι 
κατ’ αποκοπήν τιµές των αναφεροµένων στο τιµολόγιο και προϋπολογισµό προσφοράς 
µονάδων του έργου αναθεωρούνται µε ενιαίο συντελεστή για την κάθε µία κατ'αποκοπή τιµή. 

Ο ενιαίος αυτός συντελεστής της κάθε κατ’ αποκοπήν τιµής προκύπτει από τους συντελεστές 
αναθεώρησης και το οριζόµενο για τον κάθε συντελεστή ποσοστό όπως αυτά φαίνονται στο 

έντυπο του τιµολογίου προσφοράς.  
  

Αρθρο 8- ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   
  

1.  Ισχύουν τα οριζόµενα σχετικά Ν. 4412/16. 

 

2.  Σε περίπτωση, που θα πρέπει να εκτελεστούν νέες εργασίες, πέραν των οριζοµένων ως 
συµβατικών, και απαιτείται κανονισµός τιµών µονάδος νέων εργασιών θα εφαρµοστούν: 

 

� Οι υπ’ αριθµόν ∆17α/01/93/ΦΝ437/1-10-2004, ∆17α/03/101/ΦΝ437/18-10-2004 και 
∆17α/02/101/ΦΝ437/18-10-2004  Αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, µε την οποία 
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εγκρίθηκαν ενιαία τιµολόγια εργασιών δηµοπράτησης δηµοσίων έργων, Οδοποιίας, 
Υδραυλικών, Λιµενικών και Πρασίνου (ΦΕΚ Β΄ 1556/18-10-2004). 

 

� Η υπ’ αριθµόν πρωτ. ∆17α/09/136/ΦΝ437/23-12-2004 Απόφαση του Υπουργού 

ΠΕΧΩ∆Ε, µε την οποία εγκρίθηκαν ενιαία τιµολόγια εργασιών κατηγορίας 
Οικοδοµικών Εργων και η 1η βελτίωση των εγκεκριµένων ενιαίων τιµολογίων 

εργασιών στις κατηγορίες Υδραυλικών και Λιµενικών Εργων (ΦΕΚ Β΄ 1939/29-12-

2004). 

 

� Η υπ’ αριθµόν ∆17α/04/15/ΦΝ437/8-2-2005 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, 

«Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα τιµολόγια εργασιών» (ΦΕΚ 205 Β΄/17-2-

2005). 

 

� Η υπ’ αριθµόν πρωτ. ∆17α/03/41/ΦΝ437/31-3-2005 Απόφαση του Υπουργού 

ΠΕΧΩ∆Ε, µε την οποία εγκρίθηκε η 2η βελτίωση των εγκεκριµένων ενιαίων 

τιµολογίων εργασιών στις κατηγορίες Υδραυλικών και Λιµενικών Εργων (ΦΕΚ 440 

Β΄ /5-4-2005). 

 

� Η υπ’ αριθµόν πρωτ. ∆17α/09/56/ΦΝ437/27-4-2005 Απόφαση του Υπουργού 

ΠΕΧΩ∆Ε, «1η ∆ιόρθωση των Ενιαίων Τιµολογίων Οικοδοµικών Εργασιών» (ΦΕΚ 

573Β΄/27-4-2005). 

 

� Η υπ’ αριθµόν πρωτ. ∆17α/04/114/ΦΝ437/3-8-2007 Απόφαση του Υπουργού 

ΠΕΧΩ∆Ε, εγκρίθηκε αναπροσαρµογή και τροποποίηση των ενιαίων τιµολογίων 

έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών και Πρασίνου (ΦΕΚ 

1584Β΄). 
 

� Η υπ’ αριθµόν πρωτ. ∆17α/03/54/ΦΝ437/7-5-2008 Απόφαση του Υπουργού 

ΠΕΧΩ∆Ε, εγκρίθηκε η επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιµολογίων Εργων Οδοποιίας 
(ΦΕΚ 918Β΄/19-5-2008). 

 

� Η υπ’ αριθµόν πρωτ. ∆17α/09/76/ΦΝ437/20-6-2008 Απόφαση του Υπουργού 

ΠΕΧΩ∆Ε, εγκρίθηκε το Ενιαίο Τιµολόγιο Εργων Οδοποιίας (ΦΕΚ 1189Β΄/26-6-

2008). 

 

� Η Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, «Συµπλήρωση της απόφασης Επικαιροποίηση 

των Ενιαίων Τιµολογίων Εργων Οδοποιίας» (ΦΕΚ Β΄ 305/19-2-2009). 

 

� Η υπ’ αριθµόν ∆17γ/06/28/ΦΝ437/24-2-2009 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, 

«Εγκριση αναπροσαρµογής και συµπλήρωσης Ενιαίων Τιµολογίων Εργων 

Υδραυλικών και Λιµενικών» (ΦΕΚ 410Β΄/6-3-2009). 

 

� Η υπ’ αριθµόν πρωτ. ∆17α/62/3/ΦΝ437/12-3-2009 Απόφαση του Υπουργού 

ΠΕΧΩ∆Ε, εγκρίθηκε η επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιµολογίων Οικοδοµικών Εργων 

(ΦΕΚ 513Β΄/19-3-2009). 

 

� Η υπ’ αριθµόν ∆17γ/06/28/ΦΝ437/24-2-2009 (ΦΕΚ 822Β΄/4-5-2009), Απόφαση του 

Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, διόρθωση σφαλµάτων της απόφασης «Εγκριση 

αναπροσαρµογής και συµπλήρωσης Ενιαίων Τιµολογίων Εργων Υδραυλικών και 
Λιµενικών» (ΦΕΚ 410Β΄/6-3-2009). 
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� Η υπ’ αριθµόν ∆17γ/10/108/ΦΝ437/21-7-2009 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, 

«Εγκριση αναπροσαρµογής και συµπλήρωσης Ενιαίων Τιµολογίων Εργων Πρασίνου» 

(ΦΕΚ 1661Β΄/13-8-2009). 

 

� Η συµπλήρωσης της Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, «Εγκριση αναπροσαρµογής 
και συµπλήρωσης Ενιαίων Τιµολογίων Εργων Υδραυλικών και Λιµενικών» (ΦΕΚ 

2630Β΄/31-12-2009). 

 

� Η υπ’ αριθµόν ∆11γ/188/φ10/13-4-2010 Απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι., 
τροποποίηση – διόρθωση σφαλµάτων της απόφασης «Εγκριση αναπροσαρµογής και 
συµπλήρωσης Ενιαίων Τιµολογίων Εργων Υδραυλικών και Λιµενικών» (ΦΕΚ 

518Β΄/26-4-2010). 

 

� Η υπ’ αριθµόν ∆11γ/ΟΙΚ/289/11-5-2010 (ορθή επανάληψη της 21-5-2010) Απόφαση 

του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. τροποποίηση – διόρθωση σφαλµάτων της απόφασης 
«Εγκριση αναπροσαρµογής και συµπλήρωσης Ενιαίων Τιµολογίων Εργων Πρασίνου» 

(ΦΕΚ 721Β΄/26-5-2010). 

 

� Η υπ’ αριθµόν ∆11γ/9/59/Φ10/17-8-2011 Απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. 
τροποποίηση – διόρθωση σφαλµάτων της απόφασης «Εγκριση αναπροσαρµογής και 
συµπλήρωσης Ενιαίων Τιµολογίων Εργων Υδραυλικών και Λιµενικών» (ΦΕΚ 

2063/Β΄/16-9-2011). 

 

� Η υπ’ αριθµόν ∆11γ/0/4/87/1-12-2011 Απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. 
τροποποίηση της απόφασης «Επικαιροποίηση Ενιαίων Τιµολογίων Εργων Οδοποιίας» 

(ΦΕΚ Β΄2965/23-12-2011). 

 

� Η υπ’ αριθµόν ∆11γ/0/3/5/30-1-2012 Απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. 
τροποποίηση – συµπλήρωση της απόφασης «Εγκριση αναπροσαρµογής και 
συµπλήρωσης Ενιαίων Τιµολογίων Εργων Υδραυλικών και Λιµενικών» (ΦΕΚ 

315/Β΄/14-2-2012). 

 

� Η υπ’ αριθµόν ∆11γ/0/9/7/07-02-2013 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων τροποποίηση – 

συµπλήρωση της απόφασης «Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων 

Εργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου και Η/Μ» (ΦΕΚ 

363/Β΄/19-2-2013). 

 

 Η υπ’ αριθµόν ∆11γ/0/9/7/07-02-2013 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων τροποποίηση – συµπλήρωση της 
απόφασης «Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων Εργων Οδοποιίας, 
Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου και Η/Μ» (ΦΕΚ 363/Β΄/19-2-2013). 

 

3.  Η σύνταξη νέων τιµών θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα Ν. 4412/16.   

 

4.  Για την σύνταξη τιµών απολογιστικώνεργασιών ισχύει ότι προβλέπει ο Ν. 4412/16.  
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Αρθρο 9- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   

  

Τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών πρέπει να συντάσσονται αµέσως µετά την εκτέλεση των 

εργασιών. Στις επιµετρήσεις και στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών επί πλέον των ποσοτικών 

ενδείξεων των περιλαµβανοµένων εργασιών θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές µε την 

κατά δόκιµο τρόπο και συµφώνως προς τους συµβατικούς όρους εκτέλεση των εργασιών, 

προκειµένου δε περί των υλικών θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές µε τα φυσικά 

εργαστηριακά χαρακτηριστικά και το δόκιµο των εν γένει ιδιοτήτων τους, που τα καθιστά 

ικανά για ενσωµάτωση.  

  

Αρθρο 10- ΠΗΓΕΣ ΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ 

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ Η ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 

 1.  Για την λήψη και απόθεση των αδρανών υλικών και κάθε σχετική εργασία πρέπει να 

τηρούνται µε σχολαστική ακρίβεια και µε αποκλειστική ευθύνη του Ανάδοχου οι 
δεσµεύσεις και περιορισµοί για την προστασία του περιβάλλοντος και θα είναι σύµφωνα µε 
τους όρους της ΑΕΠΟ.  

 

2.  Τα αµµοχάλικα οδοστρωσίας, εγκιβωτισµού αγωγών, στραγγιστηρίων κλπ. θα είναι ή 

θραυστά λατοµείου και θα προέρχονται κατ'αρχήν από τα λατοµεία της περιοχής ή από 

δανειοθαλάµους χειµάρρων.  

 

3.  Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και την συµφωνία µε τις 
Προδιαγραφές των κάθε είδους υλικών λατοµείου. Οποιοσδήποτε έλεγχος από την 

Υπηρεσία, ανεξαρτήτως αποτελέσµατος, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του. 

Συνεπώς εάν ορισµένες πήγες υλικών είναι η αποδειχτούν στην πορεία εκτέλεσης του έργου 

ακατάλληλες πρέπει ο Ανάδοχος παρακολουθώντας τούτο µε δίκη του φροντίδα να 

αναζητήσει άλλες κατάλληλες πήγες µε αποκλειστική ευθύνη, δαπάνη και φροντίδα.  

 

4.  Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την απαλλοτρίωση εκτάσεων 

κατάλληλων για την παραγωγή υλικών προς χρήση του αναδόχου στο έργο, η 

δανειοθαλαµων η ορυχείων πρέπει συνεπώς αυτός στις τιµές που θα προσφέρει για την 

κατασκευή του έργου να συµπεριλάβει όλες τις από οιονδήποτε λόγο απαιτούµενες δαπάνες 
για την προµήθεια από ιδιωτικά ή κοινοτικά λατοµεία, ορυχεία, κοίτες ποταµών, χειµάρρων 

κ.λπ.των αναγκαιούντων αργών υλικών ή για τη µίσθωση ή αγορά εκτάσεων προς 
παραγωγή των υλικών αυτών η τη λήψη δανείων. Επίσης στις τιµές προσφοράς του πρέπει 
να συµπεριληφθούν οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης οδών προσπέλασης µεταφοράς 
των υλικών από οποιαδήποτε πηγή και αν λαµβάνονται κλπ. µη αναγνωριζόµενης ουδεµιάς 
αξιώσεως του αναδόχου για πληρωµή άλλης αποζηµιώσεως λόγω πρόσθετων τυχόν 

µεταφορών ή δυσµενών συνθηκών µισθώσεως λατοµείων, ορυχείων κλπ. αποκαλύψεως και 
δηµιουργίας ή εκµεταλλεύσεως αυτών κλπ.  

 

5.  Ο εργολάβος επίσης, είναι υποχρεωµένος όπως, προ της χρήσεως οποιασδήποτε πηγής 
υλικών που θα εκλέξει, προβεί µε µέριµνά του και δαπάνες του στην εξέταση του υλικού 

της πηγής σε εργαστήριο ιδιωτικό ή του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. της περιοχής εκτελέσεως των 

έργων, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτού και το σύµφωνό του προς τις σχετικές 
προδιαγραφές της εργολαβίας.  
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6.  Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα διαστρώνονται, στο χώρο που θα υποδειχτεί από 

την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η απόθεση των 

προϊόντων εκσκαφής στον ανωτέρω χώρο, ο ανάδοχος οφείλει να εξεύρει άλλους χώρους 
αποθέσεως,της Υπηρεσίας µη αναλαµβανούσης καµιά απολύτως υποχρέωση για εξεύρεση 

τέτοιου χώρου η/και αποζηµίωση του Αναδόχου.  

 

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίσει εγγράφως και έγκαιρα στην Υπηρεσία τις θέσεις 
λήψης δανείων και γενικότερα τις πήγες των αδρανών υλικών και τα αποτελέσµατα 

δειγµατοληπτικών ελέγχων καταλληλότητας. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ανά πάσα 

στιγµή για λόγους καταλληλότητας, οικονοµίας και ταχύτητας της εκτέλεσης του έργου να 

διατάξει τον Ανάδοχο να ερευνήσει και άλλες θέσεις η άλλες δυνατότητες προµήθειας των 

υλικών.  

 

Αρθρο 11- Ο∆ΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΣ   

  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δική του ευθύνη και δαπάνη, να προβεί στη διάνοιξη, 

διαµόρφωση  και συντήρηση  των οδών προσπελάσεως,  µε τα απαιτούµενα τεχνικά έργα, 

προς τις θέσεις λήψεως αδρανών υλικών λατοµείων, ορυχείων, δανειοθαλάµων ή προς τους 
χώρους εναποθέσεως των ακαταλλήλων ή πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής, καθώς και 
προς τα εργοτάξια, στους χώρους εργασίας και τις θέσεις εναποθέσεως των υλικών και 
εφοδίων του έργου. Οι δαπάνες αυτές των οδών προσπελάσεως δεν αποζηµιώνονται 
ιδιαίτερα, διότι έχουν ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την υποβολή της προσφοράς του.  

  

Ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση διόδων προς άλλους Εργολήπτες ή 

εργατικό προσωπικό που χρησιµοποιείται από την Υπηρεσία, καθώς και προς άλλες Κρατικές 
Υπηρεσίες, καθώς και προς τους εντόπιους κατοίκους για µετάβασή τους σε αγροτικές και τις 
άλλες ιδιοκτησίες τους. Κάθε δαπάνη για την κατασκευή τέτοιων διόδων, περιλαµβανοµένων 

προσωρινών γεφυρώσεων, βαρύνει τον Ανάδοχο.  

  

Οσον αφορά στους εν λειτουργία δρόµους, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη ότι δεν µπορεί 
να κυκλοφορήσει όχηµα βάρους µεγαλυτέρου εκείνου για το οποίο έχει υπολογιστεί η αντοχή 

του οδοστρώµατος, µε σκοπό να αποφευχθεί η καταστροφή του. Για το λόγο αυτό πρέπει 
προηγουµένως, σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες Αρχές, να εξακριβώνει την αντοχή του 

οδοστρώµατος και των καταστρωµάτων των γεφυρών και των άλλων τεχνικών έργων της 
οδού.  

  

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρέων οχηµάτων ή µηχανηµάτων, ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος, πάντα µετά από συνεννόηση µε τις αρµόδιες Αρχές, να κάνει τις 
αναγκαίες ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κλπ. ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως.  
  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί οχήµατα βαρύτερα των προβλεποµένων για 

κυκλοφορία στους δρόµους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναφέρει τους δρόµους στην 

προγενέστερη κατάστασή τους, συντασσοµένου εν ανάγκη και σχετικού πρωτοκόλλου προ 

και µετά τη χρήση των δρόµων.  

  

Οπωσδήποτε, εφ' όσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (µέσα στους ανωτέρω περιορισµούς) 
υποχρεούται στη συντήρηση και των δρόµων αυτών καθ' όλη την διάρκεια της πλήρους 
εκτελέσεως της συµβάσεως, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση εκ µέρους του Εργοδότη.  
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Οσον αφορά στην κυκλοφορία των µεταφορικών µέσων και των µηχανηµάτων του, είναι 
αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών Αστυνοµικών ∆ιατάξεων.  

  

Αρθρο 12 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

Γενικά 

1. Ισχύουν τα οριζόµενα στον Ν.4412/16. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος 
στην περιοχή του έργου. Οι προτάσεις αυτές θα καθορίζουν µε λεπτοµέρεια όλα τα µέτρα 

που θα ληφθούν για την αποκατάσταση των περιοχών, που υποχρεωτικά θα υποστούν 

ζηµιές από την εκτέλεση του έργου. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να συµφωνούν µε τους 
περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί για το έργο. Θα πρέπει να γίνεται αναφορά 

στην απόφαση έγκρισής τους. 

3. Ενδεικτικά, τέτοια µέτρα θα είναι, µετά την περάτωση του έργου, ο πλήρης καθαρισµός 
των εργοταξίων, η αποξήλωση όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων, η αποκοµιδή 

όλων των πλεοναζόντων υλικών και αχρήστων και κάθε άλλο κατάλληλο µέτρο, ώστε 
τελικά η επιρροή του εκτελεσθέντος έργου στο περιβάλλον να είναι η ελάχιστη δυνατή. 

4. Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα είναι µόνος υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει 
σε τρίτους από αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, από αποθήκευση υλικών, από κακό 

χειρισµό των µηχανηµάτων του ή καταπάτηση φυτεµένων περιοχών από τα µηχανικά 

µέσα που διαθέτει, και θα φροντίζει για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας ζηµιάς µε δικές 
του δαπάνες. 

 

Απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής 

1. Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του 

εργοταξίου, θα πρέπει να συντηρούνται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

επιτυγχάνεται αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος. 

2. Η ανάπτυξη των εργοταξιακών εγκαταστάσεων θα γίνει στις προβλεπόµενες από τα 

Σχέδια ∆ηµοπράτησης περιοχές. Εργοτάξια που αναπτύσσονται (περίφραξη, σήµανση, 

εκσκαφή κτλ.) και στη συνέχεια εγκαταλείπονται χωρίς να εκτελούνται εργασίες, θα 

υπόκεινται, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, σε άµεση αποκατάσταση µε ευθύνη 

και δαπάνη του Αναδόχου. 

3. Θα πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να τηρούνται οι 
παρακάτω όροι: 

� Θα εξασφαλιστεί η συγκέντρωση των λυµάτων του εργοταξίου σε στεγανούς 
βόθρους και η διάθεσή τους θα γίνεται σε χώρους, που θα υποδείξει η Υπηρεσία.  

� Ανάλογη συγκέντρωση και διάθεση απαιτείται και για τα υπόλοιπα απόβλητα του 

εργοταξίου όπως λάδια - πετρελαιοειδή - χηµικά κτλ. σε χωριστούς βόθρους από 

αυτούς των λυµάτων. Ιδιαίτεροι χώροι θα απαιτηθούν για την αποχέτευση των 

νερών καθαρισµού των µονάδων παραγωγής και µεταφοράς σκυροδέµατος. 
� Αποφυγή ρύπανσης κατά τη φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση των υλικών, 

καυσίµων κτλ. από οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς. 
� Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται µόνον ύστερα από σχετική 

έγκριση της Υπηρεσίας και µόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης. 
� Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος µε προϊόντα επεξεργασίας υλικών (σκόνη, 

πριονίδι, τρίµµατα, ρετάλια, κτλ).  
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4. Χρήση εκρηκτικών θα γίνεται υπό τους όρους που καθορίζονται στα συµβατικά τεύχη 

και στην κείµενη νοµοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει. 

5. Για τις αποθέσεις των περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων και άλλων υπολειµµάτων 

εργασιών, προϊόντων καθαιρέσεων κτλ., ισχύουν τα καθοριζόµενα στο Άρθρο 16 της 
παρούσας. 

6. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. Αυτό απαιτεί: 
� Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή/και κατασκευή παρακαµπτηρίων 

εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στο Άρθρο 32 της 
παρούσας. 

� Αποφυγή ρύπανσης της ατµόσφαιρας µε ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, έστω και αν 

κάτι τέτοιο απαιτεί εγκαταστάσεις φίλτρων ή/και κατάλληλες επιστρώσεις µέρους 
του εργοταξιακού χώρου.  

� Αποφυγή σχηµατισµού εστιών µολύνσεων (π.χ. από λιµνάζοντα νερά) 

� Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ηχορρύπανσης, ακόµη και µε χρήση 

ηχοπετασµάτων ή/και µε κατάλληλη χρήση µηχανικού εξοπλισµού εφοδιασµένου 

µε αντιθορυβικές διατάξεις. 
� Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για: 

� την εξασφάλιση της δηµόσιας ασφάλειας 
� την ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης στο εφικτό 

� Σήµανση / επισήµανση των χώρων εργασίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας. 
Σχετικά γίνεται αναφορά στο Άρθρο  32 της παρούσας 

Αρθρο 13 ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ   

  

Σε περίπτωση που εργασίες της εργολαβίας εκτελεστούν πλησίον υπαρχόντων έργων, ο 

Ανάδοχος των εργασιών της παρούσης εργολαβίας θα ευθύνεται στο ακέραιο για τυχόν 

καταστροφές ή ζηµιές που θα επιφέρει στα έργα αυτά.  

  

Σε κάθε περίπτωση, κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή-µεταφορά υλικών, ο 

Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή ατύχηµα.  

  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις ισχύουσες διατάξεις της 
εργατικής νοµοθεσίας και να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε η εργασία να 

εκτελείται µεθοδικώς για αποφυγή αµέσων ή εµµέσων ζηµιών ή ατυχηµάτων ή προκλήσεως 
πληµµυρών. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή 

αποζηµιώσεων για τα ως άνω αναφερθέντα.  

  

Αρθρο 14- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

  

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περιοχή του έργου µπορεί να υπάρχουν 

εναέριες και υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆. Οι εργασίες για τις ανωτέρω 

µετατοπίσεις, εφ' όσον είναι µόνιµες, αν τυχόν εµπίπτουν στο εύρος καταλήψεως των έργων ή 

αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, θα εκτελούνται µε τη φροντίδα των Οργανισµών αυτών (∆ΕΗ, 

ΟΤΕ κλπ.) και ουδεµία ανάµιξη οικονοµική ή τεχνική θα έχει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος έχει 
όµως την υποχρέωση να διευκολύνει απροφασίστως την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.  

  

Αν οι µετατοπίσεις αυτές επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την προθεσµία 

εκτελέσεως των εργασιών, το χρονοδιάγραµµα κατασκευής των έργων, τότε ο Ανάδοχος 
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δικαιούται µόνον αναλόγου παρατάσεως προθεσµίας "µε αναθεώρηση" και όχι 
αποζηµιώσεως.  
  

Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει ώστε να παραλάβει από τους 
διάφορους Οργανισµούς τα σχέδια που δείχνουν τις θέσεις των αγωγών τους στην περιοχή 

του έργου, θα κάνει δε, µε δαπάνες του, δοκιµαστικές τοµές, ώστε να εξακριβωθούν οι 
ακριβείς θέσεις τους.  
  

Επισηµαίνεται ότι κάθε ζηµιά που θα προκληθεί από τον Ανάδοχο στους διάφορους αγωγούς, 
είτε κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών πλησίον των αγωγών, είτε µετά το πέρας 
τους, και που οφείλεται στην κακή εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής, υποστηρίξεως,  
συµπυκνώσεως κλπ., θα βαρύνει αποκλειστικώς τον Ανάδοχο.  

  

Aρθρο 15 – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ – 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα ασφαλείας, 
για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος και οποιασδήποτε ζηµιάς κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των έργων, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός 
όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα συµβεί, είτε από δική του 

υπαιτιότητα (από πράξεις ή/και παραλείψεις του), είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα 

που απασχολούνται στο έργο του.  

2. Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών 

χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και σε κάθε µηχάνηµα του 

εξοπλισµού του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει : 

i. Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης. 

ii. Για τον περιοδικό καθαρισµό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και 
την κατάλληλη διάθεσή τους. 

iii. Να µην πραγµατοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή εργασίες ανοικτής φλόγας 
κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών, του 

εργοταξίου και των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους. 

iv. Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται κατόπιν και 
σύµφωνα µε σχετική άδεια της αρµόδιας Αρχής και βάσει των κείµενων 

διατάξεων διαχείρισής τους. 

3. Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή 

ζηµιών και ατυχηµάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόµενες 
εκρήξεις, συστήµατα συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους των 

εκρήξεων, λήψη προστατευτικών µέτρων για υπερκείµενες, υποκείµενες ή παρακείµενες 
κατασκευές και ιδιοκτησίες κτλ., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να 

χρησιµοποιήσει εκρηκτικές ύλες στις εκσκαφές. Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των εντεταλµένων οργάνων του Κράτους (Επιθεώρηση 

Εργασίας, Επιθεώρηση Μεταλλείων κτλ.). 

4. Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων ή των µε άλλο τρόπο 

εµπλεκοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών 

µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης 
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ατυχηµάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νοµοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, 
κατά το χρόνο εφαρµογής των σχετικών διατάξεων. 

5. Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρούνται 
ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του. 

 

Aρθρο 16 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 

1. Για την ασφάλεια και υγιεινή στο εργοτάξιο ισχύει η εγκύκλιος 27 15-10-

2012/∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/369 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πριν από την έναρξη των εργασιών Σχέδιο 

Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) καθώς και να δηµιουργήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας 
(ΦΑΥ) σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο 3 του Π∆.305/96. Τα ανωτέρω ΣΑΥ και 
ΦΑΥ θα συνταχθούν έτσι, ώστε να είναι συµβατά µε τα σχετικά υποδείγµατα που έχουν 

συνταχθεί από το ΤΕΕ (ΤΕΕ/10068/22-4-98 έγγραφο προς Υπουργούς ΠΕΧΩ∆Ε και 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους 
Νόµους, ∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, 
που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Προς τούτο πρέπει ο 

Ανάδοχος να υποβάλει έγκαιρα προς έγκριση από την Υπηρεσία εγχειρίδιο ασφάλειας, 
µαζί µε πίνακα διανοµής και βεβαίωσης ενηµέρωσης όλου του προσωπικού του 

εργοταξίου, αλλά και κάθε νεοπροσλαµβανοµένου στο εργοτάξιο. Τέλος πρέπει να ορίσει 
ένα µέλος του εργοταξίου του σαν Υπεύθυνο Ασφαλείας. Το εν λόγω µέλος του 

εργοταξίου θα έχει υποχρέωση για ενηµέρωση και παρακολούθηση τήρησης όλων των 

κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από όλους τους εργαζόµενους. Ο προϊστάµενος του 

εργοταξιακού γραφείου του Αναδόχου παραµένει πάντα τελικός υπεύθυνος για την 

υγιεινή και ασφάλεια. 

4. Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την 

ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των 

ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. 

Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νοµοθεσία, 

όπως εκάστοτε ισχύει κατά το χρόνο της εφαρµογής των διατάξεων. 

5. Όλες οι δαπάνες εφαρµογής των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας βαρύνουν τον 

Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη διαµόρφωση της 
προσφοράς του κατά ανηγµένο τρόπο στις τιµές της προσφοράς του. 

 

Aρθρο 17 – ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Πρόγραµµα ποιότητας έργου 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σύµφωνα και µε τα καθοριζόµενα στην Απόφαση 

∆ΕΕΠΠ/ΟΙΚ/802/2000 (ΦΕΚ Β1265/18-10-2000), για την ανάπτυξη, τεκµηρίωση και 
εφαρµογή στο έργο Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), σε πλήρη συµµόρφωση µε 
τους χρονικούς, οικονοµικούς, ποιοτικούς κτλ. περιορισµούς και όρους που 

περιλαµβάνονται στην παρούσα ΣΥ και στα λοιπά συµβατικά τεύχη. 

2. Το ΠΠΕ θα αποτελεί την τεκµηριωµένη και συστηµατική παρουσίαση των ειδικών 

µέτρων και πρακτικών που θα εφαρµόσει ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια κατασκευής του 
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έργου, για την εξασφάλιση της συµµόρφωσής του µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης. Θα 

περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναγράφονται στην Απόφαση 

∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/611/01 (ΦΕΚ Β1013/2-8-2001).  

3. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση το ΠΠΕ. Τα 

εγκεκριµένα έγγραφα του Προγράµµατος Ποιότητας Έργου θα αποτελέσουν τα έγγραφα 

ελέγχου, τα οποία ο Ανάδοχος οφείλει να εφαρµόζει σε κάθε περίπτωση. Το ΠΠΕ πρέπει 
να είναι εύχρηστο και εύκολα εφαρµόσιµο. Η  Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να 

διενεργεί επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις 
απαιτήσεις του Προγράµµατος Ποιότητας. 

4. Η ανάπτυξη του προγράµµατος ποιότητας του έργου γίνεται σε επίπεδο µελέτης 
εφαρµογής υπό την έννοια της παρούσας συγγραφής και όλες οι σχετικές εργασίες και τα 

παραδοτέα στοιχεία υπάγονται στην κατηγορία των µελετών της παρούσας (µελέτες η 

αµοιβή των οποίων πρέπει να εµπεριέχεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς). 

5. Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσµατικό αρχείο στοιχείων και 
βιβλιοθήκη στην οποία θα καταχωρούνται η αλληλογραφία, όλα τα έγγραφα ελέγχων, τα 

πρωτόκολλα, τα συµφωνητικά, τα σχέδια κτλ., και θα ελέγχεται η διανοµή τους. Οι 
λεπτοµέρειες οργάνωσης και τήρησης του αρχείου αυτού θα καθορίζονται στο 

Πρόγραµµα Ποιότητας του Έργου, η εφαρµογή του οποίου θα επιτηρείται από τον 

Υπεύθυνο Ποιότητας του έργου. 

6. Για την ανάπτυξη και εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας δεν θα καταβληθεί στον 

Ανάδοχο οποιαδήποτε αµοιβή, γιατί οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται ότι έχουν 

περιληφθεί ανηγµένα στην οικονοµική προσφορά του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

εκπονήσει, συντάξει και υποβάλει για έγκριση από την Υπηρεσία Πρόγραµµα Ποιότητας 
Έργου (ΠΠΕ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Απόφ. ∆ΙΠΑ∆/611/01 (ΦΕΚ Β1013/2-8-

01). 

 

Υπεύθυνος ποιότητας έργου 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει µε ένα 

εξειδικευµένο στέλεχος τη θέση του Υπεύθυνου Ποιότητας έργου. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να καθορίσει, στο οργανόγραµµα, τα άτοµα εκείνα που έχουν αρµοδιότητες 
σε θέµατα διασφάλισης ποιότητας και να προσδιορίσει γραπτά αυτές τις αρµοδιότητες 
στο ΠΠΕ που θα υποβάλει. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας θα έχει πλήρη εξουσία, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι η πολιτική ποιότητας είναι γνωστή σε όλο το προσωπικό και 
εφαρµόζεται, ότι το ΠΠΕ, που εγκρίθηκε, εφαρµόζεται, καθώς επίσης και να αναφέρει 
στον προϊστάµενο του εργοταξιακού γραφείου, σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του 

προγράµµατος, ώστε να λαµβάνονται µέτρα βελτίωσης του.  

2. Επίσης ο Υπεύθυνος Ποιότητας οφείλει να προµηθευτεί αρµοδίως τις σχετικές µε το 

αντικείµενό του διαδικασίες του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας της Υπηρεσίας, 
εφόσον διατίθεται τέτοιο, για να τις λάβει υπόψη του κατά την σύνταξη του 

Προγράµµατος Ποιότητας του Έργου και των υποστηρικτικών εγγράφων. 

 

Υποβολή αποτελεσµάτων, πιστοποιητικών και άλλων παραδοτέων 

1. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου ποιότητας θα υποβάλλονται άµεσα στην Υπηρεσία. Τα 

αποτελέσµατα ελέγχου πρέπει να συνοδεύονται από τις απαιτούµενες στατιστικές 
αναλύσεις, υπολογισµούς και συµπεράσµατα συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές. Ο 

Ανάδοχος στο αρχείο του θα διατηρεί τα απαραίτητα έγγραφα, από τα οποία θα 
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αποδεικνύεται η συνέχεια της διαδικασίας από την δειγµατοληψία µέχρι τις τελικές 
δοκιµές. 

2. Ο αριθµός των ελέγχων που θα πραγµατοποιούνται πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος σε 
είδος και αριθµό µε τους προβλεπόµενους στις Τεχνικές Προδιαγραφές. καθώς και τους 
κανονισµούς κ.λπ. στους οποίους αυτές παραπέµπουν. 

3. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων συνιστούν δικαιολογητικά των ενδιάµεσων και τελικών 

πληρωµών. Αποδεκτά αποτελέσµατα τέτοιων ελέγχων δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο 

από την ευθύνη ποιότητας του έργου σύµφωνα µε τα Συµβατικά Τεύχη. 

 

Έλεγχος υλικών και εξοπλισµού  

1. Όχι αργότερα από τις προθεσµίες που ορίζονται στην παρούσα ΣΥ και τις ΤεΠρο, ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία, για προέγκριση της παραγγελίας, τα 

αναγκαία τεχνικά στοιχεία (προέλευση, τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, 

πιστοποιητικά ποιότητας και λοιπά στοιχεία) και, όπου είναι εφικτό, δείγµατα όλων των 

βασικών υλικών, που ενσωµατώνονται στο έργο.  

2. Για τον έλεγχο προσκοµιζόµενων ειδών και υλικών ισχύουν τα παρακάτω: 

i. Όλα τα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωµάτωσή τους σε 
αυτό θα πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων ΤεΠρο, όπως ορίζεται στα 

συµβατικά τεύχη. 

ii. Για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων υλικών από την Υπηρεσία ουσιαστικά 

δικαιολογητικά θεωρούνται οι τεχνικές εγκρίσεις και πιστοποιήσεις και τα 

σήµατα ποιότητας που έχουν εκδοθεί στις χώρες παραγωγής των, αλλά και σε 
άλλες χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, της Ελβετίας, των ΗΠΑ και του Καναδά. 

iii. Σχετικά µε την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών που 

χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή προορίζονται για ενσωµάτωση 

σε αυτό, καθώς και για τον χαρακτηρισµό των εδαφών, ισχύουν τα 

προβλεπόµενα στο Άρθρο 36 του Ν.3669/08. 

iv. Σχετικά µε την αποδοχή των υλικών και ειδών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν 

στην κατασκευή του έργου, θα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του 

Π∆.334/94 «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών». 

3. Για τον εξοπλισµό οποιασδήποτε προέλευσης, ο οποίος παραγγέλλεται έτοιµος από το 

εµπόριο και πρόκειται να εγκατασταθεί στο έργο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει 
για έγκριση στην Υπηρεσία τις πληροφορίες, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Τεύχος 4 

(ΚΜΕ). Οι σχετικές υποβολές θα γίνονται εις τριπλούν. Η µία σειρά (από τις τρεις) των 

στοιχείων κτλ. που υπέβαλε ο Ανάδοχος, επιστρέφεται σε αυτόν µαζί µε την κατά τα 

ανωτέρω έκφραση των απόψεων της Υπηρεσίας. 
 

Γενικές υποχρεώσεις  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και τον εξοπλισµό µε 
µέριµνα και δαπάνες του, ως προς την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και 
συµβατότητα µε την ΣΥ, τις ΕΤΕΠ, καθώς επίσης και τους κώδικες, κανονισµούς και 
προδιαγραφές που αυτές παραπέµπουν. 

2. Ο Ανάδοχος πρέπει να ενηµερώνει την Υπηρεσία έγκαιρα για κάθε λεπτοµέρεια που 

αφορά επιθεώρηση και δοκιµές υλικών ή κατασκευής ή εξοπλισµού και τις σχετικές 
δειγµατοληψίες. 



 16 

3. Ο Κύριος του Εργου θα ασκήσει δια της Επίβλεψης έλεγχο ποιότητας (quality control) 

των υλικών, κατασκευών και εξοπλισµού και έλεγχο διασφάλισης ποιότητας (quality 

assurance) στην έκταση που θα κρίνει αναγκαία. Η Υπηρεσία δικαιούται να παρεµβαίνει 
µε παρατηρήσεις και υποδείξεις που θα αφορούν στην ποιότητα των υλικών, 

κατασκευών και εξοπλισµού. 

4. Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών και 
προκατασκευασµένων στοιχείων, ελαττωµάτων της κατασκευής, και παραλείψεων της 
συντήρησης ισχύουν γενικά όσα αναφέρονται στα άρθρα 58 και 60 του Ν. 3669/08. 

 

    

Αρθρο 18- ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ   

  

Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ µε ΚΑ 15-7336.002.                                                                

 και συνεπως οι πληρωµές του Αναδόχου θα υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόµενες κρατήσεις 
κλπ. ως και στην καταβολή του φόρου εισοδήµατος, χαρτοσήµου κλπ. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται στην προς το εργατοτεχνικό προσωπικό καταβολή των καθοριζοµένων (µε τις 
εκάστοτε από το Υπουργείο Εργασίας εκδιδόµενες αποφάσεις) δώρων λόγω εορτών Πάσχα 

και Χριστουγέννων καθώς και αποζηµιώσεων  ηµερών λόγω εορτών Πάσχα και 
Χριστουγέννων καθώς και αποζηµιώσεων ηµερών υποχρεωτικής αργίας, στη χορήγηση 

αδείας µε αποδοχές και αποζηµιώσεις λόγω απολύσεως, καθώς και στην καταβολή των 

νοµίµων εισφορών  του υπέρ των ασφαλιστικών και επικουρικών Οργανισµών ή Ταµείων, 

όπως το ΙΚΑ, το ΤΣΜΕ∆Ε κλπ. Η καταβολή των προβλεποµένων κρατήσεων θα 

αποδεικνύεται µε την προσκόµιση κανονικής αποδείξεως πριν από την πληρωµή κάθε 
λογαριασµού.  

 

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και 
της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93) καθώς 
και της κράτησης για την ενιαία ανεξάρτητη αρχή των συµβάσεων(άρθρο 4, παρ. 3 του 

Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4072/2012) 

 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσεται από  τα τέλη διοδίων των πάσης φύσεως µεταφορικών µέσων. 

Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τον Ειδικό Φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54 

επί των εισαγοµένων εκ του εξωτερικού πάσης φύσεως υλικών, εφοδίων κλπ., έστω και αν 

τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη ΣΑΕ Υπ. Εθν.  Οικονοµίας ως και των 

φόρων κλπ. που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν∆ 4486/66 (ΦΕΚ 131Α/1966) και 453/66 

(ΦΕΚ 16Α/66) περί τροποποιήσεως Φορολογικών ∆ιατάξεων.  

  

Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή 

δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα προς το Ν.2366/53 (ΦΕΚ 

83Α/10.4.53) και προς το Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27.12.71) και το Ν.893/79 και την εγκύκλιο 

Β19/79.  

  

Ο φόρος προστιθέµενης αξίας βαρύνει  τον Κύριο του έργου, και θα υπολογίζεται σε ποσοστό 

23επί των πάσης φύσεως πληρωµών στον Ανάδοχο του Εργου. 

Αρθρο 19- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 



 17 

1.  Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, που 

προβλέπεται το οποίο ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε 
δεκαπεντε (15) το πολύ ηµέρες από της υπογραφής της σύµβασης.  

 

2.  Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία αποφαίνεται κατόπιν ελέγχου και σε τυχόν τροποποιήσεις των 

προτάσεων του αναδόχου κλπ. Οπως στο προαναφερόµενο άρθρο ορίζεται, µέσα σε δέκα 

(10) µέρες από την υποβολή του µε την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης.  
 

3.  Στο διάστηµα αυτό ο ανάδοχος οφείλει ρητά,σύµφωνα και µε τα σχετικά άρθρα της 
παρουσης Ε.Σ.Υ. και των λοιπών τευχών:  

 

3.1. Να κάνει έναρξη εργασιών των απαιτούµενων προκαταρκτικών σταδίων (προετοιµασία, 

διαδικασία για την λήψη των απαιτούµενων αδειών από ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ∆ΕΚΕ, ΚΤΕΛ, 

Τροχαία, Υδρευση, Αρχαιολογική Υπηρεσία και όποια άλλη ήθελε απαιτηθεί)  
 

3.2.  να προβεί στην διενέργεια δοκιµαστικών τοµών.  

 

3.3.  να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες λήψης των στοιχείων για σχεδίαση των κατά µήκος 
τοµών και υποβολή τούτων στην επιβλέπουσα Υπηρεσία.  

 

4.  Το ανωτέρω χρονοδιάγραµµα, που θα συνταχθεί µε βάση την ολική και τις τυχόν 

τµηµατικές προθεσµίες, συντάσσεται µε βασική επιδίωξη τον συντονισµό των 

δραστηριοτήτων για έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών, την µείωση των πιθανοτήτων 

ζηµίας από πληµµύρες, θεοµηνίες κ.λ.π. και υποχρεωτικά θα προβλέπει κατασκευή 

ολοκληρωµένων επί µέρους τµηµάτων του έργου µε τρόπο ώστε να είναι εφικτή η άµεση 

χρησιµοποίηση των διαφόρων τµηµάτων ευθύς µετά την κατασκευή τους.  
 

5.  Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου θα συνταχθεί ως γραµµικό. Εάν όµως ζητηθεί 
από την Υπηρεσία το χρονοδιάγραµµα θα συνταχθεί µε την µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης 
( διάγραµµα PERT ) και στην συνέχεια θα µετατραπεί σε γραµµικό. Θα συνοδεύεται δε σε 
κάθε περίπτωση από σχετική λεπτοµερή έκθεση και οριζοντιογραφία. Τόσο στο διάγραµµα 

όσο και στην οριζοντιογραφία θα παρουσιάζονται µε χρώµατα για κάθε µονάδα χρόνου τα 

συγκεκριµένα τµήµατα του έργου που θα εκτελεστούν.  

 

6.  Το ανωτέρω Πρόγραµµα µετά την έγκρισή του από την Υπηρεσία θα αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της σύµβασης και ο Ανάδοχος υποχρεούται να το τηρεί και να το 

εφαρµόζει πιστά. Τυχόν µελλοντική τροποποίηση του Προγράµµατος θα γίνει αν είναι 
απαραίτητο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

7.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν υποβάλλει έγκαιρα το παραπάνω πρόγραµµα κατασκευής 
του έργου,τότε κηρύσσεται έκπτωτος . 

 

8.  Στο τέλος κάθε µήνα ο Ανάδοχος θα υποβάλλει µηνιαία έκθεση προόδου στην οποία θα 

φαίνεται η πρόοδος των εργασιών και η συµφωνία ή όχι µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα 

κατασκευής των έργων. Επίσης θα αναφέρονται οι λόγοι των προκυπτουσών 

διαφοροποιήσεων ως και τα µέτρα που προτείνονται να ληφθούν για την κάλυψη των τυχόν 

καθυστερήσεων.  

 

9. Εφιστάτε η προσοχή του Αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσµία περάτωσης του 

έργου. Για τον σκοπό αυτό θα προβλεφθεί από τον Ανάδοχο, η πιθανότητα εργασίας µε 
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πρόσθετες βάρδιες, αν δεν επαρκεί η κανονική βάρδια, µε ή χωρίς υπερωρίες, καθώς και η 

πιθανότητα εργασίας σε ηµέρες αργίας και εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την 

υπερωριακή, νυχτερινή ή σε µέρες αργίας και εορτών εργασίας θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Οι 
κάθε είδους άδειες για υπερωριακή σε µέρες αργίας απασχόληση προσωπικού θα εκδοθούν 

µε µέριµνα και έξοδα του Αναδόχου. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, αν χρειαστεί, θα 

συνηγορήσει στις αρµόδιες κρατικές Υπηρεσίες για την χορήγηση αδειών. 

 

Αρθρο 20- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 

1.  Προθεσµίες - Ποινικές ρήτρες προθεσµιών  

 

1.1  Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε (4) µήνες και έχει αρχή την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Εφαρµόζονται δε οι σχετικές διατάξεις του του 

Ν. 4412/16.  

 

1.2 Τυχόν τµηµατικές προθεσµίες του έργου καθορίζονται µε το χρονοδιάγραµµα 

κατασκευής σύµφωνα τον Ν. 4412/16.  

 

1.3.  Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα καθορισµού της σειράς 
προτεραιότητας εκτελέσεως των έργων αναλόγως των αναγκών.  

 

1.4 Παράταση των τασσοµένων προθεσµιών δεν αναγνωρίζονται στον Ανάδοχο για 

αποκλειστική υπαιτιότητα αυτού ή λόγω ισχυρισµού άγνοιας των συνθηκών του έργου 

και της περιοχής, αδυναµία εξεύρεσης προσωπικού και υλικών, προβλήµατα 

καθυστερήσεων άλλων αρµοδίων Υπηρεσιών κ.λ.π. εφαρµοζοµενων των σχετικών 

διατάξεων του Ν. 4412/16  

  

2.  Σε περίπτωση υπαίτιας από µέρους του αναδόχου υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας 
αποπεράτωσης του έργου επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που αναφέρονται στο Ν 4412/16 

Σε περίπτωση που παρέλθει η από το παραπάνω άρθρο οριζόµενη χρονική διάρκεια χωρίς 
να έχει ολοκληρωθεί το έργο, τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν 4412/16 περί 
εκπτώσεως του αναδόχου.  

 

3.  Η παραβίαση των τµηµατικών προθεσµιών καθιστά υποχρεωτική την έκπτωση του 

αναδόχου του Ν 4412/16. 

 

4.  Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται, παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο 

λογαριασµό του έργου.  

 

5. Με την έκπτωση του αναδόχου προβλέπεται η κατάπτωση του συνόλου των εγγυητικών 

καλής εκτέλεσης της ειδικής ποινικής ρήτρας . 
 

Aρθρο 21- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΝ∆ΑΚΩΝ  

 

Οι χάνδακες θα κατασκευαστούν µε κατακόρυφα πρανή σε πλάτος υποδεικνυόµενο από τα 

σχέδια. Οποιαδήποτε άλλης µορφής εκσκαφή των πρανών του χάνδακα η οποία δεν δίνεται στα 

σχέδια θα πρέπει να τυγχάνει της εγκρίσεως του Επιβλέποντος. 
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Αρθρο 22- ΧΑΡΑΞΕΙΣ -EΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙ Ε∆ΑΦΟΥΣ 

 

1.  Ο Αναδοχος υποχρεούται να χάραξη και να σηµάνει µε φροντίδα,ευθύνη και δαπάνη του τις 
γραµµές που καθορίζουν τα προς εκτέλεση έργα, τοποθετώντας τα αναγκαία σήµατα για την 

υπόδειξη της χάραξης και των ορίων του έργου. Για κάθε εργασία χάραξης και εφαρµογής 
της Μελέτης στο έδαφος ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγκαίρως την Υπηρεσία 

περί του χρόνου πραγµατοποίησης των εργασιών αυτόν ώστε να παρίσταται ο Επιβλεπων η 

άλλος εκπρόσωπος της Υπηρεσίας.  
 

2.  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. Επισηµαίνεται ότι ανεξάρτητα από την πραγµατοποίηση των ελέγχων και από το 

αν εκ του ελέγχου θεωρηθησαν ακριβή τα στοιχεία, µοναδικός και αποκλειστικός υπεύθυνος 
για την ακρίβεια και ορθότητα των χαράξεων παραµένει ο Ανάδοχος.  

 

3.  Μηκοτοµές  
 

3.1. Στο διάστηµα πριν την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης του 

χρονοδιαγράµµατος από την Υπηρεσία η µέχρι την πάροδο του χρονικού διαστήµατος 
από την υποβολή του οπότε θεωρείται αυτοδίκαια εγκεκριµένο ο Ανάδοχος οφείλει να 

εκτελέσει τις σχετικές εργασίες για την σχεδίαση των κατά µήκος τοµών και υποβολή 

τούτων στην επιβλέπουσα Υπηρεσία, προκειµένου να ελεγχθούν και να καθοριστούν 

από αυτήν οι κατάλληλες κλίσεις, τα υψόµετρα εκσκαφής, η γραµµή ροής και τα 

φρεάτια κάθε είδους, σε κάθε αγωγό του έργου. Ολες οι εργασίες της παρούσας 
παραγράφου εκτελούνται µε ευθύνες, φροντίδα και δαπάνες του Αναδοχου ο οποίος δεν 

δικαιούται καµία πρόσθετη αποζηµίωση.  

 

3.2.  Σε περίπτωση κατά την οποία πρέπει να αλλάξει η µηκοτοµή ή η οριζοντιογραφική 

χάραξη του υπό κατασκευή δικτύου λόγω εµποδίου από την ύπαρξη του υφιστάµενου 

παντορροϊκού δικτύου ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες για την 

σχεδίαση των νέων κατά µήκος τοµών και υποβολή τούτων εντός δέκα (10) 

ηµερολογιακών ηµερών στην επιβλέπουσα Υπηρεσία,προκειµένου να διορθωθούν η να 

ελεγχθούν και να καθοριστούν από αυτήν οι κατάλληλες κλίσεις, τα υψόµετρα 

εκσκαφής, η γραµµή ροής και τα φρεάτια κάθε είδους, σε κάθε αγωγό του έργου.  

 

3.3.  Ολες οι εργασίες της παρούσας παραγράφου εκτελούνται µε ευθύνες, φροντίδα και 
δαπάνες του Αναδοχου ο οποίος δεν δικαιούται καµία πρόσθετη αποζηµίωση 

 

4.  Υψοµετρική και οριζοντιογραφική εξάρτηση των έργων.  

 

4.1. Ολα τα έργα θα εξαρτηθούν οριζοντιογραφικά από τις συντεταγµένες των 

τριγωνοµετρικών σηµείων του κρατικού δικτύου, υψοµετρικά δε από τις υψοµετρικές 
σταθερές αφετηρίες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Ο ανάδοχος δύναται να 

χρησιµοποιήσει τα υψόµετρα των υψοµετρικών αφετηριών της (REPER) της Γ.Υ.Σ. 

υποχρεούται δε (χωρίς καµιά ιδιαίτερη αµοιβή) να ελέγξει και εκ νέου την ακρίβεια των 

υψοµετρικών τούτων αφετηριών.  

 

4.2.  Σε περίπτωση ασυµφωνίας των σχεδίων της µελέτης ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ζητήσει έγκαιρα-πριν από κάθε κατά την κρίση του µερική ή ολική εφαρµογή των 

σχεδίων-έγγραφα οδηγίες κλπ. από την ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία.  



 20 

 

5.  Εγκατάσταση σταθερών σηµείων.  

 

5.1. Ο ανάδοχος των έργων οφείλει σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία να εγκαταστήσει σε 
κατάλληλες θέσεις,µη καλυπτόµενες από τα έργα σταθερά σηµεία (REPERS) 

υψοµετρικά και σε οριζοντιογραφία τριγωνοµετρικά σηµεία) βάσει των οποίων τόσον 

οριζοντιογραφικά όσον και υψοµετρικά η αποτύπωση του εδάφους και η χάραξη και η 

εκτέλεση των έργων καθώς και η σύνταξη των επιµετρητικών στοιχείων να είναι 
πραγµατοποιήσιµη και εύκολη.  

 

5.2. Ολα τα παραπάνω αναφερθέντα τοπογραφικά σηµεία (τριγωνοµετρικά πολυγωνικά 

σηµεία, χωροσταθµικές αφετηρίες, κλπ.) πρέπει να διατηρηθούν µε φροντίδα και 
ευθύνη του αναδόχου καθ'όλη την διάρκεια εκτέλεσης των έργων.  

 

6.  Αποτυπώσεις - Χαράξεις των έργων - Επιµετρήσεις.  
 

6.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δικιά του µέριµνα και δαπάνες και µε βάση τα στοιχεία της 
χάραξης και τυχόν έγγραφες οδηγίες να συντάξει και να υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία διά του επιβλέποντος Μηχανικού τα σχέδια εφαρµογής του έργου µέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστηµα, που θα το καθορίσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  

 

6.2 Εάν τα ζητήσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει, κατά 

προτεραιότητα, τα σχέδια εφαρµογής τµήµατος µόνο του έργου.  

 

6.3 Τα σχέδια εφαρµογής θα περιλαµβάνουν τις κατασκευαστικές κατά µήκος τοµές των 

αγωγών καθώς επίσης και τα κατασκευαστικά σχέδια όλων των τεχνικών έργων 

(φρεατίων κλπ.). Αυτά τα κατασκευαστικά σχέδια και διαγράµµατα πρέπει να 

ανταποκρίνονται προς τις χαράξεις που εφάρµοσε ο Ανάδοχος, τα εγκεκριµένα 

διαγράµµατα της µελέτης, τους εφαρµοστέους τύπους τεχνικών έργων της µελέτης, τα 

συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης.  
 

6.4  Η Υπηρεσία δικαιούται όποτε κρίνει απαραίτητο λόγω τοπικών συνθηκών να 

τροποποιεί τα εγκεκριµένα σχέδια ή να τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα µε µεταβολές 
στην χάραξη των αγωγών, την αλλαγή πορείας, βάθη θεµελιώσεων, κατασκευή 

φρεατίων πασης φύσεως και κάθε άλλη κατασκευαστική λεπτοµέρεια. Ο ανάδοχος 
οφείλει να συµµορφωθεί προς το τροποποιηµένα σχέδια και δεν µπορεί να εγείρει 
απαίτηση ή να αξιώσει αποζηµίωση έστω και αν οι τροποποιήσεις αφορούν βασικές 
διαστάσεις η / και την χάραξη των έργων.  

7  Για κάθε συµπληρωµατική λεπτοµέρεια ή διευκρίνηση πάνω σε σχέδια ή άλλα συµβατικά 

τεύχη ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ζητά έγκαιρα πριν την εκτέλεση των αντίστοιχων 

εργασιών γραπτές οδηγίες από την Υπηρεσία. ∆εν θα αναγνωριστεί καµία εντολή, απόφαση 

ή οδηγία που δόθηκε προφορικά µόνον  

 

8  Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την χορήγηση της βεβαίωσης περάτωσης των 

εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία πλήρη φάκελο 

λεπτοµερών κατασκευαστικών σχεδίων σύµφωνα µε τις υποδείξεις της. Ιδιαίτερη σηµασία 

θα δίδεται στην εξασφάλιση από σταθερά σηµεία των φρεατίων επίσκεψης και των 

αναµονών ιδιωτικών συνδέσεων. Μετά την υποβολή των παραπάνω σχεδίων θα 

ακολουθήσει έλεγχός τους και έγκριση από την Υπηρεσία και µόνον στη συνέχεια θα 

χορηγηθεί στον ανάδοχο η σχετική βεβαίωση περάτωσης των εργασιών.  
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9  Ρητά ορίζεται ότι όλες ανεξαιρέτως τις εργασίες του παρόντος άρθρου εκτελούνται µε 
ευθύνες, φροντίδα και δαπάνες του Ανάδοχου ο οποίος δεν δικαιούται καµία προσθετή 

αποζηµίωση.  

 

Aρθρο 23- ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ  

 

1. Στο διάστηµα πριν την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης του χρονοδιαγράµµατος 
από την Υπηρεσία η µετά την πάροδο του χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του 

οπότε και θεωρείται αυτοδίκαια εγκεκριµένο, ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει και µετά από 

έγγραφη συνεννόηση µε την Υπηρεσία δοκιµαστικές τοµές κατά µήκος της χάραξης του 

έργου για τον εντοπισµό αγωγών, καλωδίων Ο.Κ.Ω. και άλλων εµποδίων.  

 

2. Θα πρέπει να προσεχθεί ειδικά στην παρούσα εργολαβία οι διασταυρώσεις του 

αποχετευτικού δικτύου της παρούσας εργολαβίας µε το υφιστάµενο δίκτυο ύδρευσης. Για 

τις περιπτώσεις αυτές ο εργολάβος υποχρεούται να πραγµατοποιήσει τις αναγκαίες τοµές 
όπου κρίνει αυτός ότι θα δηµιουργηθούν µηκοτοµικά προβλήµατα. 

 

3.  Επίσης µετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας οφείλει να εκτελέσει δοκιµαστικές τοµές και κατά 

την διάρκεια κατασκευής του έργου.  

 

4.  Για κάθε δοκιµαστική τοµή ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγκαίρως την 

Υπηρεσία περί του χρόνου πραγµατοποίησης των εργασιών αυτών ώστε να παρίσταται ο 

Επιβλεπων η άλλος εκπρόσωπος της Υπηρεσίας.  
 

5.  Η επιµέτρηση και πληρωµή των δοκιµαστικών τοµών γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στο σχετικό άρθρο του Τιµολογίου για εκσκαφές εντοπισµού, αποκάλυψης και ακριβούς 
προσδιορισµού αγωγών κ.λ.π. Ρητά αναφέρεται ότι καµία δοκιµαστική τοµή δεν 

επιµετραται και δεν πληρώνεται.  
 

6.  Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση όλα τα προσήκοντα µέτρα 

κατά την εκτέλεση των δοκιµαστικών τοµών για την ασφάλεια των εργαζοµένων, του 

έργου, πεζών και κυκλοφορίας και είναι αποκλειστικός και µονός υπεύθυνος για κάθε 
βλάβη, ατύχηµα και ζηµία.  

 

Αρθρο 24 -ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

 

1.  Ο Φορέας και πιθανότατα και άλλες Υπηρεσίες Ο.Κ.Ω. δεν διαθέτουν ενηµερωµένα η 

πλήρη αρχεία των υφιστάµενων δικτύων τους ώστε να είναι δυνατός και εύκολος ο 

εντοπισµός τους κατά την φάση της κατασκευής. 
 

2.  Κατόπιν τούτου ο Ανάδοχος ορίζεται ρητά ότι οφείλει (µετά από την ενηµέρωση του από τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες και Ο.Κ.Ω.) µε σχετική σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας η οποία θα 

αποδεικνύεται µε σχετική έγγραφη στο Ηµερολόγιο του έργου να εκτελεί δοκιµαστικές 
τοµές για τον ακριβή εντοπισµό της θέσης των πασης φύσεως υπόγειων δικτύων τα οποία 

µπορεί είτε να µην σηµειώνονται καθόλου στα σχετικά σχέδια η να µην υπεδειχθησαν στον 

Ανάδοχο είτε να είναι σε διαφορετική από την υποδειχθεισα θέση. 



 22 

 

3.  Στην περίπτωση πρόκλησης βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης των Κοινοτικών ∆ιαµερισµάτων ή 

σε υπάρχοντες σποραδικούς παντορροϊκούς αγωγούς ή στο αρδευτικό δίκτυο (υδραύλακες ή 

δίκτυο υπό πίεση) από τα µηχανήµατα η το προσωπικό του Αναδοχου κατά την εκτέλεση 

του έργου η σχετική δαπάνη αποκατάστασης τους βαρύνει πάντα τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος 
οφείλει να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και να αποκαταστήσει αµέσως την σχετική βλάβη µε 
ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του. Σε περίπτωση κατά την οποία η αποκατάσταση της 
βλάβης γίνει από τον Φορέα µε δικό της προσωπικό και µέσα η χρησιµοποιώντας άλλον 

εργολάβο την βλάβη καταλογίζεται η σχετική δαπάνη σε βάρος του Αναδοχου όπως στις 
κειµενες διατάξεις ορίζεται. 

 

4.  Ρητά επίσης ορίζεται ότι ουδεµία πρόσθετη αποζηµίωση θα δοθεί η οποιαδήποτε άλλη 

απαίτηση του Ανάδοχου θα γίνει αποδεκτή για εν γενει καθυστερήσεις, σταλια 

µηχανηµάτων - αυτοκινήτων κλπ. η οποία άλλη αιτία προκύπτει εκ της µη ύπαρξης η της 
ανακρίβειας των σχεδίων των Ο.Κ.Ω. και των σχετικών υποδείξεων η της διενέργειας 
µεγάλου αριθµού δοκιµαστικών τοµών. ∆ύναται µόνον να δοθεί σε περίπτωση µεγάλου 

αριθµού δοκιµαστικών τοµών και άλλων σχετικών εξαιρετικών περιπτώσεων παράταση 

εκτέλεσης των εργασιών ανάλογης µε την καθυστέρηση κατά την κρίση της Υπηρεσίας. 
 

5.  Ρητά καθορίζεται ότι οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε δίκτυα άλλων Ο.Κ.Ω. ανήκει στην 

αποκλειστική ευθύνη, φροντίδα και αρµοδιότητα του Αναδοχου. Οµοίως για οποιαδήποτε 
ζηµία η βλάβη στα δίκτυα αυτών των Οργανισµών και Υπηρεσιών και οποιαδήποτε άλλη 

εµπλοκή µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την αποκατάσταση τους και για τυχόν 

ποινική και αστική ευθύνη είναι ο Ανάδοχος. 
 

Aρθρο 25 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ  

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση τα προσήκοντα µέτρα κατά 

την εκτέλεση των εργασιών ώστε να µην εµποδίζεται η λειτουργία των υφιστάµενων δικτύων 

όπως η ύδρευση ή τυχόν αποχετευτικοί αγωγοί οµβρίων ή αρδευτικοί υδραύλακες.  
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Αρθρο 26- ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

 

1.  Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση τα προσήκοντα µέτρα κατά την 

εκτέλεση των αποχετευτικών εργασιών της εργολαβίας του στις διάφορες περιοχές, ώστε να 

µην παρεµποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων, τόσο από την διακίνηση των 

µηχανικών του µέσων στις περιοχές αυτές, όσο και από την εναπόθεση των υλικών.  

 

2.  ∆εν επιτρέπεται να πραγµατοποιηθεί καµία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρηστία οδού ή 

πεζοδροµίου πριν να εγκριθεί αρµοδίως και ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον 

ανάδοχο προσωρινής διαβάσεως των τροχοφόρων ή πεζών, αναλόγως από παρακαµπτήριες 
οδούς.  

 

3.  Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει κατά τις µεταφορές υλικών και µηχανηµάτων µόνο τους 
υφιστάµενους δρόµους η κατόπιν οδηγιών του εργοδοτου θα χρησιµοποιεί προσωρινούς 
δρόµους η θα κατασκευάζει προσπελάσεις. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται πάντως να 

παρακωλύει έστω και σποραδικά την κυκλοφορία χωρίς συνεννόηση µε την Τροχαία.  

 

4.  Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία οχηµάτων βάρους 
µεγαλυτέρου εκείνου για το οποίο έχει υπολογιστεί το οδόστρωµα ή η γέφυρα ώστε να 

αποφεύγεται η καταστροφή του. Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η διέλευση τέτοιων 

οχηµάτων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος υστέρα από συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές 
να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις η να βρει άλλον τρόπο διάβασης µε δαπάνη, ευθύνη και 
φροντίδα του.  

 

5.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρηση των δρόµων, γεφυρών κ.λ.π. που χρησιµοποιεί 
καθ'όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτελέσεως της συµβάσεως χωρίς οποιαδήποτε 
αποζηµίωση εκ µέρους της υπηρεσίας.  

 

6.  Ρητά ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση µοναδικός και αποκλειστικός υπεύθυνος για κάθε 
ζηµία η ατύχηµα και για τις ευθύνες που απορρέουν είναι ο Ανάδοχος.  

 

7.  Κάθε εργασία κατασκευής προσπελάσεων, συντηρήσεων οδών, γεφυρών κ.λ.π. εκτελείται 
µε ευθύνες, φροντίδα και δαπάνες του Ανάδοχου.  

 

8.  Οι µεταφορές θα εκτελούνται µόνο µέσω διαδροµών εγκεκριµένων από την Υπηρεσία.  

 

9.  Η ευθύνη για την προειδοποίηση των κάτοχων πασης φύσεως αυτοκίνητων η στάθµευση 

των οποίων στους δρόµους οπού πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες για να τα 

αποµακρύνουν η/και µε οποιονδήποτε νόµιµο µέσον αποµάκρυνση τους ανήκει στον 

Ανάδοχο ο οποίος οφείλει να επιζητήσει την βοήθεια και συνεργασία της Τροχαίας και σε 
καµία περίπτωση δεν είναι ευθύνη της Υπηρεσίας. Οµοίως ουδεµία απολύτως υποχρέωση 

έχει η Υπηρεσία να αποζηµιώσει τον Ανάδοχο για τυχόν καθυστερήσεις η οποιανδήποτε 
άλλη αίτια προκύπτουσα εκ του λογού τούτου. Οι δυσκολίες και καθυστερήσεις αυτού του 

είδους απορρέουν από την φύση και τον τόπο εκτέλεσης του έργου, έχουν ληφθεί υπόψη 

στις τιµές µονάδος και είναι γνωστές στον Ανάδοχο. 
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Αρθρο 27-ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΚΤΥΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ  

 

1.  Κάθε είδους εργασίες όπως εργασίες εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας 
κλπ. θα πρέπει να εκτελούνται µε ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές όπου υπάρχουν 

παραµένουσες εγκαταστάσεις κάθε φύσης. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οδοστρώµατα, 

περιφράξεις, τεχνικά έργα, δίκτυα κοινωφελών οργανισµών η κοινοτικών η ιδιωτικών 

εκµεταλλεύσεων όπως αρδευτικά φρέατα, αύλακες δίκτυα τροφοδοτικά η διανοµής 
ηλεκτρικού, νερού, Ο.Τ.Ε., γραµµές Ο.Σ.Ε. κλπ. και τα οποία για συντοµία ονοµάζονται 
δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.). Η επιζητούµενη ιδιαίτερη προσοχή 

αποσκοπεί στο να αποφεύγονται ζηµιές, ατυχήµατα, βλάβες, δυσλειτουργίες κλπ. για τις 
οποίες ο ανάδοχος είναι µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος ποινικά και αστικά.  

 

2.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την πρόληψη 

ζηµιών των εγκαταστάσεων (δίκτυα κλπ.) των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας υπέχων 

µονοµερώς και καθολοκληρία την αστική και ποινική ευθύνη από τις ενέργειες, αµέλειες και 
παραλείψεις αυτού ή των οργάνων του, του εργατοτεχνικού προσωπικού ή των οχηµάτων 

και µηχανηµάτων του κλπ. υποχρεούµενος συγχρόνως στην αποκατάσταση των ζηµιών ή 

την καταβολή των σχετικών αποζηµιώσεων.  

 

3.  Καµία αξίωση του Αναδόχου από τις παραπάνω αιτίες δεν θα γίνεται αποδεκτή.  

 

4.  Η τιµή µονάδας κάθε εργασίας είναι ενιαία και αµετάβλητη ανεξάρτητα από δυσκολίες 
κυκλοφορίας ή άλλων αιτιών, από την έκταση των εργασιών και την δυνατότητα ή το 

συµφέρον χρήσης µηχανικών µέσων ή χειρών.  

 

5.  Είναι πιθανόν να παραστεί ανάγκη παράλληλα µε τις εργασίες κατασκευής του έργου να 

εκτελεστούν από τον ίδιο ή άλλους Οργανισµούς, Υπηρεσίες κλπ. εργασίες µετατόπισης, 
αποµάκρυνσης, υποστήριξης κ.α. αγωγών, καλωδίων, στύλων κ.λ.π κατασκευών δικτύων 

Ο.Κ.Ω., υπογείων και µη.  

 

6.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενεργεί και να οχλεί τις Υπηρεσίες, Οργανισµούς κλπ., 

για επίσπευση των εργασιών µετατόπισης, αποµάκρυνσης, υποστήριξης κλπ. των 

προαναφερθέντων εµποδίων και να τους διευκολύνει απροφάσιστα χωρίς να δικαιούται να 

εγείρει αξιώσεις αποζηµίωσης του για δυσχέρειες ή καθυστερήσεις.  
 

7.  Οφείλει επιπλέον να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις 
εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών, Οργανισµούς κλπ. και αν συµβούν τέτοιες είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για το σύνολο των ευθυνών. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να 

ειδοποιήσει αµέσως τον κύριο της εγκατάστασης και την Υπηρεσία.  

 

8.  Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται στη λήψη οδηγιών από 

τους αρµόδιους φορείς (Ο.Τ.Ε., ∆.Ε.Η., Υδρευση, Αποχέτευση, Τ.Ο.Ε.Β. κλπ.) για την 

ύπαρξη καλωδίων και αγωγών των εν λόγω Οργανισµών στις θέσεις των έργων καθώς και 
πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, στην αποκάλυψη και εντοπισµό (ακριβή 

προσδιορισµό) τούτων καθώς και στην µετέπειτα προστασία των προς αποφυγή ζηµιών, η 

αποκατάσταση ή η αποζηµίωση των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.  

 

9.  Οταν υπάρχουν εν γένει εµπόδια τα οποία χρειάζονται µετατόπιση ή άρση πρέπει να 

αναφερθεί εγγράφως και εγκαίρως από τον ανάδοχο στην αρµόδια υπηρεσία για την λήψη 
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της σχετικής άδειας µετατόπισης µε κοινοποίηση στην Υπηρεσία. Οι δαπάνες µετατόπισης ή 

άρσης αυτών βαρύνουν τον εργοδότη και καταβάλλονται απ'ευθείας απ'αυτόν εκτός εάν η 

ανάγκη µετατόπισης προέκυψε από αυθαίρετες ενέργειες του Αναδόχου οπότε βαρύνει 
αποκλειστικά και εξ'ολοκλήρου τον ίδιον.  

 

10.  Για ζηµιές ειδικά στο δίκτυο Υδρευσης και Αποχέτευσης η δαπάνη επισκευής αλλά και η 

ζηµιά λόγω της αξίας του απωλεσθέντος ύδατος βαρύνει τον Ανάδοχο και µπορεί να 

παρακρατείται από τα οφειλόµενα σε αυτόν από την υπόψιν εργολαβία η άλλη η εφόσον δεν 

επαρκούν εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις για εισπράξεις ∆ηµοσίων Εργων.  

 

Αρθρο 28 - ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΛΠ.  

 

1.  Tα προϊόντα εκσκαφών γενικά ακόµα και στην περίπτωση κατά την οποία χρειάζονται για 

την επίχωση του σκάµµατος, θα αποµακρύνονται απ'αυτό, µερικώς ή ολικώς, προσωρινώς ή 

και οριστικώς, εφόσον λόγοι κυκλοφοριακοί της οδού, επί της οποίας το σκάµµα ή άλλοι 
κατά την κρίση της διευθυνούσης υπηρεσίας επιβάλουν την αποµάκρυνση. Η προσωρινή ή 

οριστική εναπόθεση των προϊόντων αυτών θα γίνεται σε χώρους κειµένους σε οιανδήποτε 
απόσταση από τον τόπο των εκτελούµενων έργων και διατιθέµενους προς τον σκοπό αυτόν, 

µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.  

 

2.  Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αφαιρέσει και αποµακρύνει µε δικές του δαπάνες κατά τη 

διάρκεια του έργου πριν από την ολοκλήρωση του έργου, από τον περιβάλλοντα χώρο του 

τµήµατος αυτού και γενικά από τα εργοτάξια κάθε απαιτηθεισα προσωρινή εγκατάσταση 

προβλεπόµενη από την παρούσα τα απορρίµµατα, εργαλεία και ικριώµατα, µηχανήµατα, 

υλικά πλεονάζοντα, χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ. να 

καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο κλπ. το οποίο θα υποδειχτεί από την Υπηρεσία ως 
άχρηστο ή επιζήµιο για την µετέπειτα λειτουργία να ισοπεδώσει του χώρους επί των οποίων 

ήταν εγκατεστηµένο αυτό κλπ. να παραδώσει δε τελείως καθαρούς τόσο τις κατασκευές όσο 

και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να µεριµνήσει για κάθε άλλο απαιτούµενο 

για την παράδοση του έργου, για την εύρυθµη λειτουργία αυτού σύµφωνα µε τους όρους 
της Σύµβασης.  

 

3.  Κατά τον ίδιο τρόπο ο ανάδοχος υποχρεώνεται να προβαίνει σύµφωνα µε την κρίση της 
Υπηρεσίας και στην καθαίρεση αποκόµιση κλπ. κάθε προστατευτικής η άλλης κατασκευής 
που κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών), που 

επεβλήθηκε για οποιονδήποτε λόγο, προς αποφυγή πάσης φύσης ζηµιών, φθορών, 

ατυχηµάτων κλπ. σε ιδιοκτησίες οικοδοµές δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, 
κοινωφελείς εγκαταστάσεις και πάσης φύσης έργα καθώς και στην αποµάκρυνση 

περιφραγµάτων των εργοταξίων.  

 

4.  Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει µετά το πέρας των εργασιών η αυτοτελούς 
τµήµατος αυτών αλλά οπωσδήποτε εντός της προθεσµίας περαίωσης του έργου να προβεί 
στον πλήρη και επιµεληµένο καθαρισµό του κατασκευασθεντος δικτύου, των φρεατίων και 
κάθε άλλης κατασκευής και την αποµάκρυνση κάθε είδους υλικών κ.λ.π. από αυτά. Η 

εργασία αυτή δεν αµείβεται ιδιαίτερα δεδοµένου ότι αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση του 

Αναδοχου και ευθύνη του.  

 

5.  Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να διατηρεί συνεχώς καθαρό τον χώρο των έργων λαµβάνοντας 
όλα τα απαραίτητα µέτρα (διαβροχή, σκούπισµα, καθάρισµα) να υλοποιεί δε άµεσα τις 
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σχετικές εντολές της Υπηρεσίας. Ιδιαίτερα µετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει 
να καθαρίζει επιµελώς τις οδούς όπου εκτελέστηκαν εργασίες, σύµφωνα µε τις υποδείξεις 
του επιβλέποντος.  

 

6.  Εάν εντός δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη υπόµνηση από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

δεν προβεί στην έναρξη και εντός εύλογου προθεσµίας περαίωση όλων η µέρους των 

ανωτέρω εργασιών, αυτές εκτελούνται εις βάρος του αναδόχου σύµφωνα µε τις κειµενες 
διατάξεις.  

Aρθρο 29 - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

  

Στις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνεται και η ανάπτυξη πλήρους και 
αναλυτικού προγράµµατος εργαστηριακών και λειτουργικών ελέγχων και δοκιµών των 

εργασιών, των υλικών και του προς ενσωµάτωση στο έργο εξοπλισµού. Οι έλεγχοι αυτοί και 
οι δοκιµασίες θα γίνουν: 

• επί τόπου των έργων 

• σε κρατικά, πανεπιστηµιακά ή αναγνωρισµένα ιδιωτικά εργαστήρια 

 

Για τους ελέγχους και δοκιµασίες οι οποίες θα γίνουν επί τόπου των έργων, απαιτείται η 

συγκρότηση και εγκατάσταση εντός του εργοταξίου, ταυτόχρονα µε την έναρξη των σχετικών 

εργασιών, εργαστηρίου δοκιµασίας υλικών και ελέγχων εργασιών, το οποίον θα ιδρυθεί και 
θα λειτουργεί µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. Το ανωτέρω εργαστήριο πρέπει να είναι 
εφοδιασµένο µε όλον τον αναγκαίο εξοπλισµό, καθώς και µε τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να 

ανταποκρίνεται πλήρως, και µάλιστα στην περίοδο αιχµής των εργασιών, στις τεχνικές 
απαιτήσεις που απορρέουν από την Τεχνική Προδιαγραφή και τους λοιπούς συµβατικούς 
όρους. 
 

Για τους ελέγχους οι οποίοι θα γίνουν σε κρατικά, πανεπιστηµιακά ή αναγνωρισµένα ιδιωτικά 

εργαστήρια, απαιτείται η έγκριση της ∆/νουσας Υπηρεσίας ως προς την επιλογή των 

εργαστηρίων. 

 

Το πρόγραµµα των εργαστηριακών και λειτουργικών ελέγχων και δοκιµών των εργασιών, 

των υλικών και του προς ενσωµάτωση στο έργο εξοπλισµού, θα υποβληθεί προς έγκριση στη 

∆/νουσα Υπηρεσία µαζί µε το χρονοδιάγραµµα του έργου. Το πρόγραµµα θεωρείται 
εγκεκριµένο εάν δεν επέλθει τροποποίηση ή διαφοροποίηση από τη ∆/νουσα Υπηρεσία: 

• εντός 30 ηµερών από την υποβολή του, όσον αφορά τους επί τόπου του έργου ελέγχους 

• εντός 5 ηµερών πριν από τις δοκιµασίες και ελέγχους που θα διεξαχθούν σε Κρατικά, 

Πανεπιστηµιακά ή άλλα εργαστήρια 
 

Οι δαπάνες των εκτός έδρας µετακινήσεων των στελεχών και τεχνικών συµβούλων της 
∆/νουσας Υπηρεσίας για τις ανάγκες των ελέγχων και δοκιµασιών, καταβάλλονται από τον 

Ανάδοχο και πληρώνονται σ’ αυτόν από το φορέα του έργου σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 

ορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας. 
 

Τα αποτελέσµατα των υπόψη δοκιµών θα υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία 

εντός δύο (2) ηµερών από του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται 
χρονικό διάστηµα για τον έλεγχο, και αν δεν απαιτείται τέτοιο διάστηµα από της λήξεως των 

δοκιµών, άλλως δεν θα λαµβάνονται υπόψη. Οι γενόµενες δοκιµές µε ακριβή στοιχεία των 
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θέσεων αυτών θα καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα που θα συνοδεύει τις πιστοποιήσεις και 
τις τµηµατικές τυχόν προσωρινές επιµετρήσεις και θα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών.  

  

Ανεξάρτητα από τις ανωτέρω δοκιµές που θα εκτελεί ο Ανάδοχος η ∆ιευθύνουσα το έργο 

Υπηρεσία δύναται να προβαίνει και µε τα δικά της όργανα στη λήψη δειγµάτων και 
εργαστηριακή εξέταση αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει 
χωρίς αποζηµίωση τυχόν απαιτηθησόµενο εργατικό ή βοηθητικό προσωπικό, εφ'όσον ζητηθεί 
η συνδροµή του.  

 

Σχετικά µε τους εργαστηριακούς ελέγχους ισχύουν τα οριζόµενα στις ΕΤΕΠ. Επίσης ισχύουν 

οι σχετικές απαιτήσεις των ελληνικών και ξένων κανονισµών. Αναλυτικά καθορίζονται: 
 

Α. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ Α∆ΡΑΝΩΝ 

 

α.  

� Κοκκοµετρική ανάλυση µίγµατος αδρανών 

� ∆είκτης πλαστικότητας 
� Ισοδύναµου άµµου  

1 δοκιµή ανά 500 µ3 συµπυκνωµένου όγκου  

 

β.  

� Αντίσταση σε θρυµµατισµό κατά Los Angeles 

� ∆είκτης πλακοειδούς 
1 δοκιµή ανά 20.000 µ3 συµπυκνωµένου όγκου και ελάχιστα  

1 δοκιµή ανά συµπυκνωµένη στρώση  

 

γ.  

� Ανθεκτικότητα σε αποσάρθρωση (υγεία) 

1 δοκιµή ανά πηγή λήψης αδρανών  

 

δ.  

� Περιεκτικότητα υγρασίας κατά τη διάστρωση  

3 δοκιµές ηµερησίως  
 

 

Β. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

 

� 1 δοκιµή ανά 300 µ µήκους και όχι λιγότερες από 1 δοκιµή ανά 50 µ διάστρωσης.  
� Ελεγχος πάχους, έλεγχος στάθµης άνω επιφάνειας, έλεγχος οµαλότητας σύµφωνα µε 

την παρ. 5.5.1, 5.5.2 και 5.5.3 αντίστοιχα της 05-03-03-00 ΕΤΕΠ 

 

 

Γ. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 

 

� 1 δοκιµή ανά 100 µ µήκους ορύγµατος για κάθε διακεκριµένη ζώνη υλικών 

πλήρωσης ή µικρότερος από 1 δοκιµή ανά 500 µ3 διαστρωνόµενου υλικού. 

� Συµπύκνωση 100% της STANDARD PROCTOR 
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∆. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

� Ποσοστό θραύσης και ποσοστό τελείως σφαιρικών κόκκων 

1 δοκιµή ανά 500 µ3 συµπυκνωµένου όγκου 

� Αποµείωση κατά Los Angeles (ΕΛΟΤ ΕΝ 1097.2) 

� Απώλεια βάρους κατά τη δοκιµή υγείας µε θειικό µαγνήσιο (MgSO4) έως 10% 

µετά από 5 κύκλους (ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-2) 

1 δοκιµή ανά συµπυκνωνµένη στρώση 

� Ελεγχος αποτελεσµάτων κοκκοµετρικής ανάλυσης υλικών φίλτρου και εδαφικών 

υλικών  

1 δοκιµή ανά θέση κατασκευής και εφαρµογής 
� Ελεγχος συµπύκνωσης µε τη µέθοδο άµµου - κόνεος  

1 δοκιµή ανά 1.000 µ2 στρώσης 
 

Ε. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

 

Ελεγχοι κατά τη διάρκεια της κατασκευής 
 

 

∆οκιµή Συχνότητα 

∆οκιµές επί του συνδετικού υλικού   

∆οκιµή εισδυτικότητας 
∆οκιµή µάλθωσης 
∆οκιµή διαχωρισµού (ευστάθειας αποθήκευσης) 
∆οκιµή ελαστικής επαναφοράς 

1 δοκιµή ανά ηµέρα από τη δεξαµενή 

αποθήκευσης του συνδετικού υλικού 

∆οκιµές επί των αδρανών υλικών  

Αντίσταση σε θρυµµατισµό κατά Los Angeles 1 δοκιµή ανά 15.000 τόνους αδρανών 

υλικών 

∆οκιµή αντίστασης σε στίλβωση (PSV) 1 δοκιµή ανά 15.000 τόνους αδρανών 

υλικών 

∆οκιµή αντίστασης σε λείανση (φθορά) (ΑΑV) 1 δοκιµή ανά 15.000 τόνους αδρανών 

υλικών 

∆είκτης πλακοειδούς 1 δοκιµή ανά 15.000 τόνους αδρανών 

υλικών για ασφαλτικό σκυρόδεµα όλων 

των ασφαλτικών στρώσεων πλην 

επιφανειακής στρώσης 
Ποσοστό θραύσης και τλείως σφαιρικών κόκκων 1 δοκιµή ανά 5.000 τόνους αδρανών 

υλικών για ασφαλτικό σκυρόδεµα 

επιφανειακής στρώσης 
Ισοδύναµο άµµου 1 δοκιµή ανά ηµέρα 

Ειδικό βάρος και απορρόφηση υγρασίας  Μόνο εάν αλλάξει η πηγή λήψης των 

αδρανών υλικών  

Ανθεκτικότητα σε αποσάρθρωση (δοκιµή υγείας) 1 δοκιµή ανά έργο, υπό την προϋπόθεση 

ότι δεν αλλάζει η πηγή λήψης των 

αδρανών υλικών 

∆οκιµές µετά από εκχύλιση του ασφαλτοµίγµατος 
ή ανάφλεξη συνδετικού υλικού  

 

Κοκκοµετρική ανάλυση µίγµατος αδρανών και 
προσδιορισµός ποσοστού συνδετικού υλικού  

2 δοκιµές ηµερησίως 

Ποσοστό παιπάλης / ασφάλτου 2 δοκιµές ηµερησίως 
∆οκιµές επί εργαστηριακών δοκιµών Μarshall  

Ευστάθεια 2 δοκιµές ηµερησίως 
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Παραµόρφωση 2 δοκιµές ηµερησίως 
Ποσοστό κενών 2 δοκιµές ηµερησίως 
Λόγος εκφυλιστικών αντοχών 2 δοκιµές ηµερησίως 
∆οκιµές επί της συµπυκνωµένης στρώσης  

Ελεγχος συµπύκνωσης (από καρότα) 3 καρότα ανά 5.000 µ2 

Ελεγχος πάχους στρώσης (από καρότα) 3 καρότα ανά 5.000 µ2 

 

 

ΣΤ. ∆ΟΚΙΜΙΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΣ  
 

1. Για µη οπλισµένα σκυροδέµατα παραγόµενα σε µόνιµη εγκατάσταση και γενικώς για µη 

οπλισµένα στοιχεία, ανά 50 µ3, οµάδα από 3 δοκίµια.  

2. Οµοίως, για οπλισµένα σκυροδέµατα, ανά 50 µ3, οµάδα από 6 δοκίµια.  

3. Για σκυροδέµατα των ως άνω κατηγοριών παρασκευαζόµενα σε τοπικές εγκαταστάσεις, 
για κάθε στοιχείο του έργου, οµάδα από 6 δοκίµια.  

  

Σε περίπτωση κατά την οποία εκ της παραλαβής των ποσοτήτων των εκτελεσθεισών 

εργασιών και των αντίστοιχων δοκιµών κατά τις προσωρινές τµηµατικές επιµετρήσεις, 
προκύψει αριθµός µικρότερος του εις την ανωτέρω εγκύκλιο ή κανονισµούς καθοριζοµένου 

αριθµού δοκιµών, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα τριακοσίων (300,00) ευρώ ανά 

ελλείποντα έλεγχο και δοκιµή, η οποία και παρακρατείται βάσει αποφάσεως του 

Προϊσταµένου της Υπηρεσίας, από την οποία επιβλέπεται το έργο και εκπίπτεται από τον 

πρώτο συντασσόµενο λογαριασµό του Αναδόχου.  

 

Η ποινική αυτή ρήτρα είναι ανέκκλητη, ενώ ο ελλείπων αριθµός των δοκιµών δεν δύναται να 

καλυφθεί µε περισσότερες δοκιµές σε επόµενα στάδια εργασίας.  
  

Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιµασία που θα αφορά είτε υλικό, είτε εργασία δεν θα παρέχει 
στον Ανάδοχο το δικαίωµα να προβάλει αξίωση ή αίτηµα, επιζητώντας ανάλογη παράταση 

προθεσµίας για οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστηµα θα χρειαστεί για την εκτέλεση της 
διαπιστώσεως του δοκίµου ή όχι του υλικού ή της εργασίας. 
 

Στο εργαστήριο του Αναδόχου θα εκτελούνται, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες εγκυκλίους 
και κανονισµους, έλεγχοι συµπυκνώσεως, κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως, ασφαλτικών, υγείας 
πετρωµάτων σκυροδέµατος κλπ. Οι δοκιµές, που θα γίνουν για τη ρύθµιση της παραγωγής, 
δεν λαµβάνονται υπόψη στον ελάχιστο απαιτητό αριθµό δοκιµίων. 

  

Οι µελέτες σύνθεσης του σκυροδέµατος, θα είναι σύµφωνες µε τον ισχύοντα κανονισµό 

σκυροδέµατος.  

Aρθρο 30 - ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΧΩΡΩΝ - ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ  

 

1.  Ο ανάδοχος υποχρεώνεται εφ’όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία η εγκατάσταση εργοταξίου, 

µετά την εγκατάσταση του επί τόπου του έργου να προβεί στην αναζήτηση, κατάληψη και 
διευθέτηση των κατάλληλων χώρων στην άµεση περιοχή του έργου για εγκατάσταση των 

εργοταξίων, ειδοποιώντας γι'αυτό την Υπηρεσία.  

 

2.  Κάθε δαπάνη σχετική µε την εξεύρεση χώρων εργοταξίων,την αγορά η την ενοικίαση 

τους,την εγκατάσταση, την διαµόρφωση προσπελάσεων και την οργάνωσή τους, βαρύνει 
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τον ανάδοχο του έργου.Καµία σχετική δαπάνη δεν µπορεί να απαιτήσει ο Ανάδοχος να 

βαρύνει τον Φορέα.  

 

3.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων και µέχρι τη 

µέρα περαίωσης των να διατηρεί το χώρο των έργων καθαρό και απαλλαγµένο από ξένα 

προς το έργο προϊόντα εκσκαφών η άλλα αντικείµενα. Κάθε αξίωση για αποζηµίωση προς 
αποµάκρυνση τους, δεν θα γίνει αποδεκτή.  

 

4.  Ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην εξεύρεση, µε δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες, των 

κατάλληλων θέσεων και εγκαταστάσεων για την αποθήκευση των κάθε είδους υλικών, µε 
σκοπό τη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές υποχρεώσεις του παραγωγής υλικών και 
της απρόσκοπτης και εµπρόθεσµης εκτέλεσης των εργασιών. Αν οι συνθήκες του έργου ή ο 

κίνδυνος ζηµιών σ'αυτό δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της υπηρεσίας, την 

απόθεση υλικών σ'αυτές, τότε θα αποτίθενται µόνο τα υλικά εργασίας µιας µέρας, χωρίς να 

προκύπτει δικαίωµα του Αναδόχου για αποζηµίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων 

µεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κλπ., γιατί θεωρείται, ότι όλες αυτές περιλαµβάνονται στις 
τιµές τιµολογίου της µελέτης.  

 

5.   Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης 
στα εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τµήµατα του έργου και γενικά σε όλους τους 
χώρους που κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα υπηρεσία.   

 

6.  Στο εργοτάξιο θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί αποδεκτό σύστηµα αποχέτευσης και παροχής 
πόσιµου νερού, ηλεκτρικό και τηλέφωνο.  

 

7.  Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει µε δαπάνες του όλα τα έργα που θα απαιτηθούν για 

διαµόρφωση των εργοταξίων, κατασκευή των εγκαταστάσεων του, διευθέτηση των χώρων, 

προσπελάσεις προς τους χώρους αυτών και ότι άλλο ήθελε απαιτηθεί. Επίσης υποχρεούται 
να µην εµποδίζει τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

Οµοίως η συντήρηση, ο τακτικός καθαρισµός και όταν έρθει ο καιρός καθαίρεση και 
αποκοµιδή όλων ανεξαιρέτως των κατασκευών, περιφραγµάτων κ.λ.π. των του εργοταξίου  

 

Aρθρο 31 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

 

31.1 Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης 
 

1. Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και 
να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την 

ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων, όπως ενδεικτικά, Ν.∆. 400/70 όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π∆ 118/85, Ν 489/76 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π∆ 237/86 και 
συµπληρώθηκε µε το Ν 1569/85, Π∆ 1019/81, Π∆ 118/85, Ν 1256/82, Ν 1418/84, Π∆ 

609/85, Ν 1380/85. Οµοίως, εφόσον το έργο συγχρηµατοδοτείται από πόρους της ΕΕ, ο 

Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε την περί ασφαλίσεων νοµοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 

2. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 

3. Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 400/1970.  

Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν∆.400/1970 και συνεπώς δεν 

γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του έργου. 
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4. Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, 

θα προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από 

το Ν∆.400/1970, όπως ισχύει. 
5. Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο 

τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύµβαση του 

έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές 
συµβάσεις απαλλαγές, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κτλ., και ο 

Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε 
πρόσωπα ή/και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 

6. Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις :θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως, θα περιλαµβάνουν 

όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των συµβατικών τευχών και θα 

τυγχάνουν της αποδοχής  του Κυρίου του Εργου. Η αποδοχή του Κυρίου του Εργου έχει 
την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνονται στους όρους των 

συµβατικών τευχών. 

7. Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί 
ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων 

αποτελεσµάτων της ασφάλισης, θα γίνεται πριν από την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής 
περιόδου. 

8. Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το 

Ν.489/76 και το Π∆.237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραµένει 
αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου. 

9. Ο Ανάδοχος οφείλει, µε µέριµνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις 
που να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης) 
που αναφέρονται στις παραγράφους 37.4, 37.5 και 37.6 και σύµφωνα µε τις ειδικές 
απαιτήσεις που ορίζονται στην παρ. 37.7 του παρόντος Άρθρου. 

10. Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που 

αναλαµβάνουν για το παρόν έργο και θα έχουν δόκιµη δραστηριότητα σε χώρες - µέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του ΕΟΧ. 

11. Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ. 

12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών : κάθε στοιχείο που 

έθεσε ο Κύριος του Εργου υπόψη των διαγωνιζοµένων, κάθε στοιχείο από την προσφορά 

του που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος, κάθε στοιχείο από τις έρευνες / µελέτες που τυχόν 

θα υποβάλει ως Ανάδοχος κατά την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, 

κάθε στοιχείο από τις µελέτες που ο Κύριος του Εργου θέτει υπόψη του Αναδόχου. 

Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του 

κτλ. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών. 

13. Ο Κύριος του Εργου έχει το δικαίωµα: να επικοινωνεί απ' ευθείας µε τους ασφαλιστές, 
να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος, να παρέχει στους 
ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. Η υπό του Κυρίου του 

Εργου άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του Αναδόχου για 

οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις. 
14. Κατά την υποβολή των ασφαλιστηρίων συµβολαίων του Άρθρου 37.4, οι ασφαλιστικές 

εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία να αναφέρουν 

ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της ΣΥ και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται 
πλήρως και χωρίς καµία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στα 

υπόψη άρθρα. Όµοια, κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου της παραγράφου 19.6, 

εφόσον τούτο αναφέρεται σε ασφαλιστήριο του συγκεκριµένου έργου (Project cover) και 
όχι σε ασφαλιστήριο ετήσιας βάσης των µελετητών / συµβούλων (Annual open cover) µε 
όριο κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούµενα, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να 

υποβάλλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση ιδίου περιεχοµένου µε την προηγούµενη υποπαράγραφο. 
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15. Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω : 

� 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 της παρ.2, του Άρθρου 23 του 

Ν∆.400/1970 είναι άκυρο. 

� Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν 

επικυρωθεί από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 

 

31.2  Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις 
υποχρεώσεις του 

 

1. Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής 
σύµβασης ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται εντός δέκα πέντε 
(15) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να εφαρµοστεί η 

διαδικασία σύµφωνα τον Ν.4412/16.  

2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις 
ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ο Κύριος του Εργου δικαιούται να συνάψει στο όνοµα 

και µε δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύµβαση(εις). Τα 

ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύµβασης(εων) θα καταβληθούν 

από τον Ανάδοχο εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση.  

3. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής των οφειλοµένων από τον Ανάδοχο, οι τόκοι 
υπερηµερίας θα υπολογίζονται: για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους, 
και για τα τυχόν λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των 

οφειλοµένων ποσών. 

4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το 

οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, ο Κύριος του Εργου για να αποφύγει ενδεχόµενη 

ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους 
ασφαλιστές, µε χρέωση και για λογαριασµό του Αναδόχου, µετά προηγούµενη 

ειδοποίηση του τελευταίου. Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους του Κυρίου του Εργου 

είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξηµένων µε τους τόκους 
υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο του παρόντος. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους κάθε ποσό που δεν µπορεί να 

εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κτλ., σύµφωνα µε τους 
όρους των ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο Κύριος του 

Εργου έχει το δικαίωµα να εισπράξει τα οφειλόµενα σύµφωνα µε τη παράγραφο 37.2(3) 

ανωτέρω. 

6. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική 

σύµβαση, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµιά κτλ., 

για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την 

αποκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης ή καταβολής αποζηµίωσης κτλ., 

σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Ο Κύριος του Εργου σε περίπτωση δυστροπίας 
του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα έχει το δικαίωµα να εισπράξει 
τα οφειλόµενα σύµφωνα µε τη παράγραφο 37.2(3) ανωτέρω. 

7. Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, 

το έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των 

ενδεχοµένων κινδύνων από τον Κύριο του Εργου και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα 

βαρύνουν τον Ανάδοχο κατά τα ανωτέρω. 
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31.3  ∆ιαδικασία ελέγχου από τον Κύριο του Εργου της επάρκειας των ασφαλιστικών 
συµβάσεων 

 

1. Ο Κύριος του Εργου θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συµβάσεις όσον αφορά τη 

συµβατότητα των όρων της ασφαλιστικής σύµβασης µε τους όρους του παρόντος άρθρου 

και των λοιπών όρων των συµβατικών τευχών. 

2. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του εργολαβικού 

συµφωνητικού, τις ασφαλιστικές συµβάσεις των παραγράφων 37.4 και 37.6. ∆εκτή 

γίνεται επίσης επίσηµη βεβαίωση ασφάλισης της/των ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών 

(Cover Note Policy) συνοδευόµενη από την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 37.1(14) 

της παρούσας. 
3. Τα εν λόγω ασφαλιστήρια θα υποβληθούν µαζί µε την απόδειξη πληρωµής της 

προκαταβολής των ασφαλίστρων. Επισηµαίνεται ότι στα ως άνω ασφαλιστήρια θα έχει 
περιληφθεί όρος ότι ο Κύριος του Εργου διατηρεί το δικαίωµα για την απαρέγκλιτη 

εφαρµογή όλων των σχετικών απαιτήσεών του. 

4. Σε περίπτωση αντιρρήσεων του Κύριος του Εργου επί της ασφαλιστικής σύµβασης 
ισχύουν τα επόµενα: 

� Ο Ανάδοχος οφείλει πλήρη συµµόρφωση προς τις παρατηρήσεις του Κυρίου του 

Εργου. Προς τούτο, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από λήψεως της σχετικής 
ειδοποίησης του Κυρίου του Εργου, θα υποβάλει την αναµορφωµένη ασφαλιστική 

σύµβαση προς επανέλεγχο. 

� Αν και η νέα ασφαλιστική σύµβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον 

Κύριο του Εργου, τότε ο Κύριος του Εργου δύναται να εφαρµόσει τις προβλέψεις 
της παραγράφου 37.2(1) της παρούσας. 

5. Σε περίπτωση συµφωνίας του Κυρίου του Εργου, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το 

πρώτο ασφάλιστρο και να υποβάλει στην Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύµβαση µε 
τα αποδεικτικά καταβολής του πρώτου ασφαλίστρου, στην προθεσµία που ορίζεται στο 

Αρθρο 25 της παρούσας. 
6. Ο  έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύµβασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, 

ούτε αποµειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο και γενικά 

τη σύµβαση του έργου. 

7. Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσµία των ανωτέρω παραγράφων 37.3(4) ή 37.3(5), 

ο Κύριος του Εργου δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο σύµφωνα τον Ν.4412/16 

ή να συνάψει τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του και 
στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνη του Αναδόχου. 

 

31.4 Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισµού του Αναδόχου 

 

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 η λάθος της µελέτης οποθενδήποτε και αν προέρχεται ή/και κατασκευή, 
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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 ασφαλτική κάλυψη είναι αποδεκτό να µην περιλαµβάνει ζηµιές προκαλούµενες από τις 
αιτίες που θεµελιώνουν περιστάσεις ανωτέρας βίας.  

5. Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του 

δικαιώµατος της υποασφάλισης. 
6. Επίσης µε το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται «κατά παντός κινδύνου» και οι µόνιµες 

ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν 

γένει µηχανικός εξοπλισµός, που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. 

7. Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και λήγει µε το πέρας 
της 15-µηνης περιόδου δοκιµαστικής λειτουργίας και υποχρεωτικής συντήρησης των 

εγκαταστάσεων από τον Ανάδοχο.  Για τους δέκα πέντε (15) µήνες της περιόδου 

συντήρησης θα καλύπτονται ζηµίες κτλ. στο έργο, των οποίων το αίτιο ανάγεται είτε 
στην περίοδο κατασκευής είτε προκαλούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο στα πλαίσια των 

συµβατικών εργασιών συντήρησης.   
 

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, όπως ορίζεται παρακάτω: 

- Για υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε πράγµατα τρίτων, ανεξάρτητα από τον αριθµό 

των ζηµιωθέντων τρίτων : 200.000 €  

- Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατ’ άτοµο και ατύχηµα: 150.000 € 

- Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων µετά από οµαδικό ατύχηµα  ανεξάρτητα από τον 

αριθµό των παθόντων: 1.000.000 € 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και κατά την 

περίοδο λειτουργίας και συντήρησης του έργου, µε το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ή µε 
άλλο ανεξάρτητο, εκδιδόµενο πριν από την έναρξη της περιόδου λειτουργίας και 
συντήρησης και το οποίο θα υποβάλλεται εγκαίρως στον Κύριο του Εργου για έλεγχο. 

Στην περίπτωση της µη υποβολής και αποδοχής του, δεν θα επιτραπεί η έναρξη της 
λειτουργίας και συντήρησης του έργου.  
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5. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των ασφαλιστών ορίζεται για όλη τη διάρκεια της 
ασφάλειας σε 3.000.000 €. 

 

Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισµού  

1. Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» θα καλύπτεται και ο βασικός  
ή εξειδικευµένος µηχανικός εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή 

του έργου.   

2. Στο ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την 

ταυτότητα των αντίστοιχων µηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα 

παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύπου 

ή τουλάχιστον ίδιας δυναµικότητας. 
3. Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς 

(εξαιρουµένων των ίδιων εσωτερικής φύσης µηχανικών / ηλεκτρολογικών / 

ηλεκτρονικών κτλ. βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία, 

ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία περιστατικά. 

4. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον Κύριο 

του Εργου 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. 

 

31.5 Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου 

 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταµεία όλο το 

προσωπικό, ηµεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, 

σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις. 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό 

του, ηµεδαπό και αλλοδαπό, έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικούς οργανισµούς ή 

εταιρίες, αναγνωρισµένες από το Κράτος και που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το 

προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί ΙΚΑ.  Η 

υποχρέωση αυτή ισχύει και για το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και κάθε φύσης 
συνεργάτες του Αναδόχου.  

3. Ο Κύριος του Εργου δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων του παρόντος Άρθρου, 

ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον Κύριο του Εργου όλα τα σχετικά στοιχεία 

για την πραγµατοποίηση των υπόψη ελέγχων. 

4. Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι το 

πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 

 

31.6 Ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης συµβούλων µηχανικών / µελετητών 
 

1. Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη, µε ανεξάρτητο ασφαλιστήριο, 

της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης τυχόν µελετητών και συµβούλων που θα 

χρησιµοποιήσει για την τυχόν εκπόνηση µελετών για το έργο έναντι κινδύνων ή 

συνεπειών που θα απορρέουν από σφάλµατα ή παραλείψεις εκ µέρους των µελετητών / 

συµβούλων (Professional Indemnity Insurance - Project cover).  Στην περίπτωση που ο 

µελετητής ή ένας ή περισσότεροι επί µέρους µελετητές (από οµάδα µελετητών) 

διαθέτουν ασφαλιστήριο επαγγελµατικής ευθύνης σε ετήσια βάση (Αnnual Open Cover), 

µε όρια κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούµενα, τότε είναι δυνατό αυτά να χρησιµοποιηθούν 

στα πλαίσια της ανωτέρω συγκεκριµένης απαίτησης. 
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2. Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει την ευθύνη των µελετητών που απορρέει από τον Αστικό 

Κώδικα και από το Ν.3316/058, όπως ισχύει.  Κατ΄ ελάχιστο, θα καλύπτει σωµατικές 
βλάβες / θάνατο και άµεσες / έµµεσες υλικές ζηµίες τρίτων που απορρέουν από αµέλεια / 

σφάλµα / παράλειψη σε σχέση µε την εκπονηθείσα µελέτη ή τις παρεχόµενες υπηρεσίες 
Συµβούλου.  Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται και κάθε φύσης δικαστικά έξοδα 

και δαπάνες καθώς επίσης και το κόστος επανασχεδιασµού, αναθεώρησης ή διόρθωσης 
της µελέτης, εφόσον προκύπτει υπαιτιότητα του µελετητή. 

3. Τα όρια αποζηµίωσης για ενδεχόµενες ζηµιές αποδιδόµενες σε επαγγελµατική ευθύνη 

µελετητή / συµβούλου ορίζονται ως εξής:  

- Ανά απαίτηση τουλάχιστον 1.000.000 € 

- Ανώτατο αθροιστικό όριο κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλειας τουλάχιστον 2.000.000 

€.  

4. Στο ασφαλιστήριο πρέπει να αναφέρεται µε σαφήνεια, ότι ο έλεγχος των µελετών από 

τον Κύριο του Εργου δεν περιορίζει τις ευθύνες του ασφαλιστή. 

5. Το ασφαλιστήριο, από φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες, θα προσκοµίζεται στον Κύριο 

του Εργου, µαζί µε το βασικό ασφαλιστήριο κάλυψης της κατασκευής του έργου της 
παραγράφου 37.4 της παρούσας για σχετικό έλεγχο, κατά την υπογραφή της Σύµβασης 
του έργου. ∆εκτή  γίνεται επίσης επίσηµη βεβαίωση ασφάλισης των ασφαλιστικών 

εταιριών (Cover Note Policy) συνοδευµένο από την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 

37.1(14) ανωτέρω.   

6. Ως χρόνος παραγραφής της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης µελετητών / 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. 

 

31.7 Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου 

 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παραγράφων 37.4 και 37.6 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 Κύριος του Εργου, η 

εκπροσωπούσα αυτόν Υπηρεσία και τα εντεταλµένα όργανά της, οι τυχόν Υπεργολάβοι 
και οι Μελετητές του έργου. 

2. Ο Κύριος του Εργου, οι εκπροσωπούσες αυτόν Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό 

τους, οι σύµβουλοι του Κυρίου του Εργου (ή/και των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό 

τούτων θεωρούνται τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της 
ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος «διασταυρούµενη ευθύνη 

αλλήλων» (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη ασφαλιζόµενων 

φορέων. 

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

- του Αναδόχου 

- ή/και των υπεργολάβων, µελετητών και συµβούλων του 

- ή/και του Κυρίου του Εργου 

- ή/και των εκπροσωπουσών τον Κύριο του Εργου Υπηρεσιών ή/και των συµβούλων τους 

- ή/και µέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω 
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µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζηµιά από 

πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο 

αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη ή/και ζηµιά 

που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω.  Ειδικότερα η 

ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν 

κατασχέσεων κτλ., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των 

ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

4. Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του έργου, 

προκειµένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµιά 

κτλ. αποζηµίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό 

συγκατάθεση της Υπηρεσίας.  Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική 

εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή 

άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου 

κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στην 

Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να 

καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην Υπηρεσία µετά από αίτηση της τελευταίας για το 

σκοπό αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία µε κανένα 

τρόπο δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη 

σύµβαση. 

5. Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά του Κυρίου του 

Εργου, της Υπηρεσίας, των εντεταλµένων οργάνων της, των συµβούλων της, των 

συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµιά οφείλεται 
σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των ανωτέρω προσώπων. 

6. Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς την 

έγγραφη, µε συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική 

ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την 

Υπηρεσία. 

7. Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παραγράφων 37.4 και 37.6, 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). 
 

Αρθρο 32 - ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι 
εργασίες, να προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούµενων, ανάλογα µε τη φύση 

των έργων, σηµάτων και πινακίδων ασφαλείας, προειδοποιητικών, ρυθµιστικών, 

πληροφοριακών και να επιµελείται της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την 

κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήµανση, 

αυτόµατα σήµατα που θα αναβοσβήνουν (FLASH LIGHTS) και κατάλληλες διατάξεις 
ασφαλείας, λαµβανοµένου υπόψη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει. 

 

2. Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη λήψη 

των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας. 
 

3. Οι προσωρινές σηµάνσεις δεν πληρώνονται ιδιαίτερα αλλά είναι υποχρέωση του αναδόχου. 
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Αρθρο 33 – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

 

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  

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

α.  Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης 
έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). 

 

β.  Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο 

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, 

στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες 
αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της 
κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

 

γ.  Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 

εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των 

µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη 

συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας . 
 

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). 

 

3.  Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 

ακόλουθα : 

 

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

 

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

την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη 

διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα 

ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος 
εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η 

γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 

305/96. 

 

β.  Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α ο ποία αποτελούν τµήµα 

της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 

(αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία 

ενσωµατώθηκε στο Ν. 4412/16  
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γ.  Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 

παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), 

σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την 

κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, 
ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, 
κλπ). 

 

δ.  Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 

προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα 

απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας 
: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η 

οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 

 

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

3 παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη 

διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

 

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

Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 

 

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

κατασκευής του έργου. 

 

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

 

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

οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.4412/16 

 

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

όταν: 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 

περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β.  Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : 

Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 
γ.  Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ.  Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του 

έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και 
υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το 

άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και την αρ. 

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

 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 

παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η 

οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16. 
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4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου 

και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 

∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µ ε τ ην ε κπόνηση τ ου Σ ΑΥ κ αι τ ην κ ατάρτιση τ ου Φ ΑΥ 

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

 

3.2  Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση 

στοιχείων ασφάλειας και υγείας 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 

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

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

 

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

έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

 

γ.  Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε 
άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες 
Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.  

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

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

 

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

στοιχείων : 

 

1.  Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, 
των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 

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

 

2.  Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα 

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

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

 

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

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του 

ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και 
να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον 

εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες 
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
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Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

 

3.  Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του 

ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 

παρ.2β). 

 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 

καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
 

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

οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 

ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί 
αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των 

αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

 

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

ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 

παρ.2γ). 

 

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

 

 

3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), 

όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν 

την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε 
συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 
 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα 

ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του 

αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών 

ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο 

όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 

8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

 

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

 

Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται 
µε το Η Μ Α. 

 

Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 
εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των 

αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 
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4.  Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών 
στο εργοτάξιο. 

 

 

4.1 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 : 
 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου 

µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, 

Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων 

αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον 

κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, 

τµήµα II, παρ.2). 

 

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

αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κ ινδύνους 
των εγκαταστάσεων αυτών : Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV 

µέρος Α, παρ.6). 

 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου 

διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους 
εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή 

αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 

(αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού 

(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 

1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, 

παρ.13, 14). 

 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 

ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων 

σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και 
τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 

(αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. 

οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

 

 

4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - 

εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
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α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση 

των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 
 

Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης 
Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

 

Την ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα 

για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους 
χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 

 

Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την 

τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 
οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. 

αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί 
τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών 

συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων 

φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και 
αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων 

: Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, 
στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 

(αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

 

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

β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από 

χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 

 

4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 

304/00 (αρ.2). 

 

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

(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των 

οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας 
(ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές 
κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 

499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 

(παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 

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

 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’,τµήµα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
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1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος 

Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται 
ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

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

εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτούστο οποίο θα 

καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α 

παρ.3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης 
και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 

15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

 

 

5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και 
υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος 
των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

 

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

απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των 

εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

 

 

5.1 Κατεδαφίσεις : 
 

Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 

31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 

3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 

2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

 

 

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

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

και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 

2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και 
οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η 

τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 

 

 

5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, 
Εργασίες σε στέγες. 
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