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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 Άρθρο 1ο   

 Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ.  
 

 Το τεύχος αυτό της Ε.Σ.Υ. περιλαμβάνει τους συμβατικούς όρους, σύμφωνα με τους 

οποίους πρόκειται να κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο το έργο που περιγράφεται στο 2ο 

άρθρο σε συνδυασμό και προς τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών του 

έργου. 

 

Άρθρο 2ο 

 Περιγραφή των προς εκτέλεση εργασιών 
 

2.1. Με τους όρους “Έργο”, “Σύμβαση”, “Εργολαβία”, “Συμφωνητικό”, που χρησιμοποιούνται 

ταυτόσημα στα συμβατικά τεύχη, νοείται η σε συμφωνία με τους όρους των συμβατικών 

τευχών εκτέλεση του παρόντος έργου από τον Ανάδοχο, που περιληπτικά περιλαμβάνει: 

 
(α)  Τα ακόλουθα τμήματα της Επ.Ο. 13, με τα τεχνικά έργα αυτών: 

 

Τμήμα 1: Ρέθυμνο (περιοχή Α/Κ Αμαρίου) – Τζιβέρα χ.θ. 0+640 έως χ.θ. 2+448,81 
μήκους 1,81 km.  Στο υποτμήμα χ.θ. 0+640 – 1+190 εφαρμόζεται αστική 
διατομή με πεζοδρόμια και προβλέπεται η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 
ομβρίων.  

Τμήμα 2: Έξοδος οικισμού Πρασσιές (νότια) – εκκλησία Αγ. Φωτεινής χ.θ. 6+825 έως  
χ.θ. 7+375,57, μήκους 0,55 km. 

Τμήμα 3:  Γέφυρα Σίμα – περιοχή φράγματος Ποταμών χ.θ. 8+516,94 έως χ.θ.  
 11+490,59, μήκους 2,97 km. 

 
Το οδόστρωμα των ανωτέρω τμημάτων διαμορφώνεται ως εξής: 

 

▪ Δύο στρώσεις υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m  
▪ Δύο στρώσεις βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m. 
▪ Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m. 
▪ Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m. 
▪ Αντιολισθηρός τάπητας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m από ασφαλτικό σκυρόδεμα.  

 
(β) Την γέφυρα στο τμήμα 1 στη χ.θ. 1+046,04, οποία είναι κιβωτοειδούς μορφής εσωτερικού 

ανοίγματος 8,0 m και ελεύθερο ύψος 3,0 m, υπό γωνία 70o ως προς τον άξονα της οδού. 
Για την συγκράτηση των πρανών κατασκευάζονται οι τοίχοι αντιστήριξης Τ1,Τ2,Τ3,Τ4 με 
μήκος 4,50m 

 
(γ) Την γέφυρα Σίμα στην χ.θ. 8+762,90 – 8+837,10, η οποία αποτελείται από συνεχή 

προεντεταμένο φορέα δύο ανοιγμάτων των 37,10 m, κιβωτιοειδούς διατομής, με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C35/45. Το συνολικό  πλάτος της γέφυρας ανέρχεται σε 11,50 m: - 
κατάστρωμα κυκλοφορίας 2 x 4,75 = 9,50 m + εκατέρωθεν πεζοδρόμια πλάτους 1,00 m. 
Το μεσόβαθρο της γέφυρας είναι ύψους 30,0 m. Για την κατασκευή του φορέα προβλέπεται 
η εφαρμογή της μεθόδου της προβολοδόμησης. 

 
 
(δ) Τρείς (3) ισόπεδους κόμβους σύνδεσης με το υπάρχον τοπικό οδικό δίκτυο: 
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α. Ισόπεδος κόμβος προς Γιαννούδι στην χ.θ. 1+250 (τμήμα 1) 
β. Ισόπεδος κόμβος προς Πρασσές στην χ.θ. 2+350 (τμήμα 1) 
γ. Ισόπεδος κόμβος προς Μύρθο στην χ.θ. 9+720 (τμήμα 3) 

  

(ε) Περιλαμβάνονται επίσης εργασίες φύτευσης δένδρων και θάμνων στις επιφάνειες που 
προσφέρονται προς τούτο  και η κατασκευή αντιστοίχου δικτύου άρδευσης, καθώς και 
εργασίες οδοφωτισμού στις θέσεις των ισόπεδων κόμβων. 

 

2.2. Με τον όρο “μικρά τεχνικά έργα” νοούνται οχετοί ανοίγματος μέχρι 6,00 m, ως “μεγάλα 

τεχνικά έργα” οι λοιποί οχετοί, κάτω διαβάσεις και γέφυρες. Στον όρο “τεχνικά έργα” 

συμπεριλαμβάνονται τόσο τα μεγάλα όσο και τα μικρά τεχνικά έργα. 
 

2.3 Η αναλυτική περιγραφή των προς εκτέλεση εργασιών δίνεται στο συμβατικό τεύχος της 

τεχνικής περιγραφής και στην μελέτη του έργου.   

 

Άρθρο 3ο 

 Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης 
 

3.1. Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 

κείμενες διατάξεις.  

 

3.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του 

έργου και συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης του έργου και της Σύμβασης εν γένει, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 

4782/2021 και ισχύει. 

 

3.3.       Ειδικότερα, για να υπογραφεί η Σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

προσκομίσει και να καταθέσει εγγύηση από πιστωτικό ίδρυμα για την "καλή εκτέλεση", 

γραμμένη στα Ελληνικά ή τουλάχιστον συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση (δηλαδή 

του Υπουργείου Εξωτερικών ή Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή Έλληνα δικηγόρου). Το 

ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 

σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.. 

 

3.4.       Από την εγγύηση με μορφή κρατήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 14α του 

άρθρου 72 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει, 

που γίνονται σε κάθε τμηματική πληρωμή των εργασιών προς τον Ανάδοχο και είναι ίσες 

με πέντε τοις εκατό (5%). 

 (1)  Σε περίπτωση Αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε 

κοινές υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 140 παρ. 1 του Ν.4412/2016 

 (2)  Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται, κατ’ επιλογή του Αναδόχου, από ένα ή 

περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

 

3.5. Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους, παρέχονται με 

εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης από τα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στην παρ. 11 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με 

το ν. 4782/2021 και ισχύει. και θα απευθύνονται προς την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ.. 

 

3.6. Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές πρέπει, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την 

Υπηρεσία, να αναφέρουν σαφώς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 11 και 12 

του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και 
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ισχύει.. Σε περίπτωση αμφιβολιών για την εγκυρότητα του πιστωτικού ιδρύματος που 

εξέδωσε την εγγυητική επιστολή αποφαίνεται γραπτά η Τράπεζα της Ελλάδας.  

 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καλύπτουν τις απαιτήσεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 

όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει. στις οποίες περιλαμβάνονται 

και οι απαιτήσεις που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του Αναδόχου προς τις 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ιδρύματα ή οργανισμούς ασφάλισης προσωπικού είτε 

επιχειρήσεις που έχουν εκδώσει τα ασφαλιστήρια του άρθρου 26 της παρούσας ΕΣΥ. 

Διευκρινίζεται ότι από το λαβείν του Αναδόχου ή σε έλλειψη τούτου από τις εγγυήσεις 

καλής εκτέλεσης, ο ΚτΕ θα παρακρατεί ή θα εκπίπτει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από 

τον Ανάδοχο για επιβληθείσες ποινικές ρήτρες ή οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις. Η 

κατάπτωση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η τυχόν 

υποβολή ενστάσεως κατά της αποφάσεως αυτής δεν αναστέλλει τη διαδικασία 

είσπραξης της εγγύησης. 

 

3.7. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, που αποτελούν προαπαίτηση για την υπογραφή της 

αρχικής ή των συμπληρωματικών συμβάσεων, μειώνονται ή επιστρέφονται κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 

4782/2021 και ισχύει.. Οι μειώσεις των εγγυήσεων δε θα γίνονται ή θα γίνονται σε 

ανάλογα μειωμένο ύψος, αν συντρέχουν περιπτώσεις οφειλών του Αναδόχου λόγω 

ποινικών ρητρών ή άλλων απαιτήσεων. Η επιστροφή όλων των εγγυήσεων γίνεται μετά 

την Οριστική Παραλαβή του συνόλου του έργου και την έγκριση του σχετικού 

πρωτοκόλλου, με την πληρωμή του τελικού Λογαριασμού από τον ΚτΕ.   

 

3.8.       Η επιστροφή όλων των εγγυήσεων θα γίνει μετά την Οριστική Παραλαβή του συνόλου 

του Έργου και την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου, με την πληρωμή του τελικού 

Λογαριασμού από τον ΚτΕ. 

 

Άρθρο 4ο 

 Επίβλεψη έργου (από την Υπηρεσία) 

 

4.1. Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας που εκπροσωπείται από τους 

επιβλέποντες Μηχανικούς του έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει την ελεύθερη 

είσοδο στους επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου 

υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα εργοτάξια, λατομεία, αποθήκες, εργοστάσια, κλπ. Το 

ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους του  “Συμβούλου”, που τυχόν θα χρησιμοποιήσει η 

Υπηρεσία για να την συνδράμει στην επίβλεψη του “έργου” και για όποιον άλλο δοθεί 

σχετική έγκριση από την Υπηρεσία. 

 

4.2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της 

Υπηρεσίας που δίνονται μέσα στα συμβατικά πλαίσια για την κανονική και έντεχνη 

εκτέλεση του έργου. Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο 

από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή / και 

τους ισχύοντες Νόμους.  
 

4.3. Όπου στις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων διατάξεις αναφέρεται “Διευθύνουσα 

Υπηρεσία” ή “Προϊσταμένη Αρχή”, νοείται  η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Α. 

Ρεθύμνης.  Προς τους ανωτέρω πρέπει να απευθύνει ο Ανάδοχος  κατά περίπτωση την 

αλληλογραφία και λοιπά έγγραφά του. 
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Άρθρο 5ο 

 Ευθύνη Αναδόχου - Κίνδυνος έργου  
 

5.1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, μόνος υπεύθυνος είναι ο 

Ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει 

καθόλου τον  Ανάδοχο από την ευθύνη του αυτή ή την οποιαδήποτε άλλη, που 

προκύπτει γι’ αυτόν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις. 
 

5.2. Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση 

των απαραίτητων υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας Σ.Υ., τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια των οριστικών μελετών 

και τα λοιπά συμβατικά τεύχη και σχέδια. Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα 

ή τρόποι εργασίας, από τα απαιτούμενα για το έργο, καλύπτονται από διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώματος, για την χρησιμοποίηση του 

διπλώματος ευρεσιτεχνίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 

5.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά, 

προσωπικό και μηχανήματα, που είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου, καθώς 

και για την μεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να 

επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία 

έναντι παντός κινδύνου.  
 

5.4. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και 

λεπτομερειακά σχέδια της μελέτης και τυχόν συμπληρωματικά κατά το στάδιο της 

κατασκευής.  
 

5.5. Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν, ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που 

αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη 
 

5.6. Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια, 

λατομεία, οδοί προσπελάσεως και παρακαμπτήριοι, κλπ.), που προέρχεται από 

οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά, κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανωτέρας βίας, 

περίπτωσης που εξαιρείται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια του έργου που αναφέρονται σε 

επόμενο άρθρο της παρούσας, βαρύνει τον Ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να 

την αποκαταστήσει. Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του 

Αναδόχου ή σε τρίτους ή / και σε περιουσίες τρίτων, που οφείλονται σε αμέλεια ή 

υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, καθώς και η συναφής αστική και ποινική 

ευθύνη βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.  
 

5.7. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση, να απαγορεύει την 

προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό 

με την εκτέλεση της Σύμβασης, με την εξαίρεση των εξουσιοδοτημένων από την 

Υπηρεσία ατόμων. 
 

5.8. Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει, χωρίς προηγούμενη έγκριση της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση σχετικά με το έργο ή κάποιο 

τμήμα του έργου. 
 

5.9. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση του έργου όλα τα απαιτούμενα μέτρα 

ασφαλείας που επιβάλλονται από την Ελληνική Νομοθεσία, συμπληρούμενη σε 

περιπτώσεις ειδικών  εργασιών και με κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στους διεθνείς 

κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων.   
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5.10. Σχετικά με ζημιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις μόνιμες εγκαταστάσεις 

του Αναδόχου στον τόπο του έργου, έχει ισχύ και το άρθρο 157 του Ν.4412/2016 όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει, μόνο σε όση έκταση δεν καλύπτεται 

από την ασφάλιση του έργου κατά παντός κινδύνου σύμφωνα με τους ειδικότερους 

όρους που αναφέρονται στο άρθρο 26 παρ.4 του Κεφαλαίου Δ της παρούσας ΕΣΥ. 

 Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση για ζημιές και 

καταστροφές που θα οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, έστω και αν είναι 

εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης (π.χ. πλημμύρες, θύελλες, καταιγίδες, χιονοπτώσεις κλπ) 

και γι αυτό θα πρέπει να προσαρμόσει την προσφορά του προς αυτόν τον όρο, 

αναλαμβάνοντας και το σχετικό επιχειρηματικό κίνδυνο (ρίσκο) 

 

5.11. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης 

δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες 

τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, ή 

στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, ή στην ύπαρξη του 

έργου καθ΄ εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Σχετικά με την ασφάλιση 

της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ισχύουν οι όροι του άρθρο 26 παρ.4 του Κεφαλαίου Δ 

της παρούσας. 

 

5.12. Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι Ε.Τ.Ε.Π. και οι προδιαγραφές που 

αναφέρονται στο τεύχος των Τεχνικών προδιαγραφών αλλά και όλων των ισχυουσών 

προδιαγραφών σχετικών έργων, όπως αναφέρονται και στο άρθρο 14 της παρούσας 

ΕΣΥ. Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο, είτε στα μηχανήματα, είτε στις εγκαταστάσεις, που 

προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών της Σύμβασης, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις ζημιές που προέρχονται από 

οποιασδήποτε φύσεως δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του ή σε τρίτους ή και σε 

περιουσίες τρίτων κλπ. και οφείλονται σε αμέλεια η υπαιτιότητά του.  

 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του να πραγματοποιεί του 

προβλεπόμενους από τις Ε.Τ.Ε.Π. και τα τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών ελέγχους και 

δοκιμές των υλικών, κατασκευών και εγκαταστάσεων λαμβάνοντας υπ' όψιν του και τις 

πιθανές οδηγίες της επίβλεψης. 

 

5.13. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του να παίρνει όλες τις 

προφυλάξεις και αναγκαία μέτρα (όπως κατασκευή περίφραξης εργοταξίου, προστασία 

γειτονικών κτηρίων κ.α.) και σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει κατάλληλα τις 

γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις 

σ' αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης (βλέπε και Άρθρο 26 αυτής της Ε.Σ.Υ.) τον Ιδιοκτήτη του 

Έργου έναντι οποιασδήποτε οικονομικής απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακειμένων 

ιδιοκτησιών ή ενοίκων τους. 

 Η πιο πάνω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σ' όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται 

εργασίες, όπως λ.χ. άκρα έργου, εργοτάξιο, χώροι απόθεσης, δρόμοι που 

χρησιμοποιούνται κλπ. 

 

5.14. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούμενα μέτρα 

ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και κάθε άλλο μέτρο 

που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων και σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της ΤΣΥ και των Ε.Τ.Ε.Π. 
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5.15. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, 

ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, 

έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

 

5.16. Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε 

γέφυρες, δρόμους και χωματόδρομους που εξυπηρετούν την περιοχή, από την χρήση 

τους ως οδών μεταφοράς. Ειδικότερα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη περιορισμούς στα 

κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς μεταφοράς και τα μεταφορικά μέσα, με 

τον σκοπό να αποφύγει κάθε ζημιά, ή ασυνήθη φθορά των γεφυρών, οδών και 

χωματόδρομων. 

 

5.17. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, με μέριμνα και δαπάνη του κάθε αναγκαίο 

μέτρο προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τμημάτων, χωματόδρομων ή γεφυρών, 

ανεξάρτητα αν αυτό το μέτρο προδιαγράφεται ή όχι στα τεύχη Δημοπράτησης.  

 Πριν από την εκτέλεση μεταφοράς φορτίων θα πρέπει να ειδοποιείται η Επίβλεψη για 

την επιβεβαίωση λήψης των παραπάνω μέτρων. 

 

5.18. Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο ο 

Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αμελήσει, η Υπηρεσία θα προβαίνει 

στην επιβολή ποινικής ρήτρας 100€ ανά ημέρα καθυστέρησης αποκατάστασης των 

φθορών. 

 Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το οδικό δίκτυο εγκαταστάσεων του Δημοσίου στις 

οποίες ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί, σύμφωνα με δική του πρωτοβουλία και εφόσον 

επιτραπεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, αποθέσεις περισσευμάτων προϊόντων 

ορυγμάτων ή/και άλλων υλικών.  

 

Άρθρο 6ο 

 Διεύθυνση έργου από τον Ανάδοχο - Προσωπικό Αναδόχου 

 

6.1  Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον 

Αντίκλητό του, την διεύθυνσή του γραφείου του, καθώς και το εντεταλμένο προσωπικό 

που θα βρίσκεται σ΄αυτό. 
 

  Ο Αντίκλητος θα είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή των κοινοποιούμενων στον 

Ανάδοχο εγγράφων της Υπηρεσίας από τα γραφεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της 

Προϊσταμένης Αρχής. Ο ορισμός του Αντικλήτου θα συνοδεύεται με έγγραφο αποδοχής 

του διορισμού του. Ο Αντίκλητος θα έχει έδρα,  τηλέφωνο και fax στο Ρέθυμνο. 

 

6.2  Tο βραδύτερο σε πέντε (5) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

κατασκευής του έργου θα οριστούν από τον Ανάδοχο και θα  αναλάβουν τα καθήκοντά 

τους ο Προϊστάμενος Κατασκευής του έργου και ο αντικαταστάτης του. 
 

  Ο Προϊστάμενος κατασκευής του έργου θα είναι έμπειρος Διπλωματούχος Πολιτικός 

Μηχανικός, απόφοιτος Ελληνικού Ανώτατου Ιδρύματος ή άλλης ισότιμης σχολής του 

εξωτερικού, δεκαπενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας στην κατασκευή  έργων οδοποιίας ή 

γεφυροποιίας.  
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  Για την έγκριση του προτεινόμενου Πολιτικού Μηχανικού ως προϊσταμένου κατασκευής 

του έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, μετά την υπογραφή της σύμβασης, 

όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή στοιχεία, που θα αφορούν στα 

προσόντα και την πείρα του. Η Υπηρεσία μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να μη 

δώσει την έγκρισή της για τους προτεινόμενους μηχανικούς, σε περίπτωση κατά την 

οποία θεωρήσει ότι οποιοσδήποτε από αυτούς  δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και 

πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για τις παραπάνω θέσεις. Ο Προϊστάμενος κατασκευής του 

έργου οφείλει να ομιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα υπάρχει μόνιμα ειδικός τεχνικός διερμηνέας. 

 

  Ο Προϊστάμενος κατασκευής του έργου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα στο 

χώρο κατασκευής του έργου περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, 

ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της 

υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου 

του έργου (παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ). 

 

  Ο Προϊστάμενος κατασκευής του έργου είναι αρμόδιος για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια 

και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για την λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων 

μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. 

Γι' αυτό θα υποβάλει  στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα αποδέχεται το 

διορισμό του και τις ευθύνες του, λαμβανομένων υπ΄ όψη και των διατάξεων του άρθρου 

6 του Ν.1418/84, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 2 του Ν. 2229/94. 

 

  Ο αντικαταστάτης του Προϊσταμένου κατασκευής του έργου θα είναι μηχανικός 

αντιστοίχου ειδικότητας, δεκαπενταετούς επίσης, αποδεδειγμένης, εμπειρίας σε 

αντίστοιχα έργα. 

 

6.3  Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή 

της για τον ορισμό οποιουδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα, οπότε ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να τα απομακρύνει και να τα αντικαταστήσει με άλλα, των οποίων ο 

διορισμός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Επίσης, η 

Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό, 

όποτε κατά την κρίση της γίνεται απαραίτητο. 

 

  Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπ΄ όψη προσώπων του Αναδόχου σε καμία 

περίπτωση δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, παραμένει δε 

πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

 

6.4  Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει οριστικό Οργανόγραμμα 

Προσωπικού Εκτέλεσης του Έργου, που θα τεθεί υπόψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας  

για έλεγχο και αποδοχή ως προς την ελάχιστη κάλυψη των υπευθύνων θέσεων. 

 

6.5  Ο Ανάδοχος εκτός από τον διορισμό του Προϊσταμένου κατασκευής του έργου και του 

αντικαταστάτη του, υποχρεούται να διαθέτει μονίμως έναν Μηχανικό Ποιότητας, 

υπεύθυνο τήρησης προγράμματος ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας (ΥΠΕ ή 
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ΜΔΠ) και Τεχνικού Ασφαλείας και έναν μηχανικό κατασκευής του έργου. Οι δύο αυτοί 

μηχανικοί θα είναι δεκαετούς τουλάχιστον εμπειρίας.  

 

  Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό για την ομαλή περαίωση 

των εργασιών. 

 

6.6  Ο Ανάδοχος μπορεί να  χρησιμοποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύμφωνα με 

την ισχύουσα Νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί 

με σχετική άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα με μέριμνα του Αναδόχου και 

σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική και λοιπή νομοθεσία. 

 

6.7  Επί τόπου του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής του, και για κάθε εργοτάξιο που 

λειτουργεί στο έργο, θα υπάρχει τουλάχιστον ένας (1) έμπειρος εργοδηγός ανά θέση 

εκτέλεσης  εργασιών. 

 

6.8  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του άρθρου τούτου, η Υπηρεσία μπορεί, εκτός των άλλων κυρώσεων για 

αντισυμβατική συμπεριφορά, να του επιβάλει και πρόστιμο μέχρι του διπλασίου της 

δαπάνης για προσωπικό, που ενώ θα έπρεπε - κατά τα ανωτέρω - να υπάρχει, ελλείπει. 

Τούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι μόνιμο ή περιστασιακό προσωπικό 

του Αναδόχου. 

 

6.9  Η  παρουσία του ανωτέρω περιγραφόμενου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από 

τη Δ/νουσα Υπηρεσία και, σε περίπτωση συστηματικής μη συμμόρφωσης, πλην των 

ανωτέρω κυρώσεων, θα ενημερώνεται η Προϊσταμένη Αρχή για περαιτέρω σχετικές 

ενέργειες. 

 

6.10 Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό αρχείο στοιχείων και 

βιβλιοθήκη, στην οποία θα καταχωρούνται αλληλογραφία, πρωτόκολλα, συμφωνητικά, 

σχέδια και θα ελέγχεται η διανομή τους. Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και τήρησης του 

αρχείου αυτού θα καθορίζονται στο Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας του Έργου, η 

εφαρμογή του οποίου θα επιτηρείται από τον υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας του 

έργου. 
 

6.11. Το ανωτέρω προσωπικό αποτελεί το ελάχιστο υπολογιζόμενο για την εκτέλεση του 

έργου και η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επαύξησή του, εφ’ όσον τούτο 

επιβάλλουν, κατά την απόλυτη κρίση της, οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών. Στο 

ανωτέρω προσωπικό δεν περιλαμβάνεται το προσωπικό γραφείου (τεχνικό, οικονομικό, 

διοικητικό κλπ.), καθώς και το προσωπικό που προβλέπεται σε λοιπές πλην των 

εκτελέσεων των Δημοσίων Έργων διατάξεις (όπως π.χ. πρόληψη ατυχημάτων κλπ.). 

 

6.12 Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί με 

σχετική άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, με μέριμνα του Αναδόχου και 

σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική και λοιπή Νομοθεσία. 
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6.13 Σε περίπτωση αλλοδαπού Αναδόχου ή κοινοπραξίας με αλλοδαπό μέλος στο 

προσωπικό του Αναδόχου, θα περιλαμβάνεται και διερμηνέας για την Ελληνική γλώσσα 

και την γλώσσα της χώρας του Αναδόχου. 

 

 

Άρθρο 7ο 

 Κρατήσεις - Εργολαβικό όφελος – Προκαταβολή – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής 

(πριμ) 
 

7.1. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-

2020»,  ΣΑΕΠ 0021 με  Κ.Α. 2020ΕΠ002100070  (ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5072582), ως 1ο 

Υποέργο της Πράξης «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο-Απόστολοι-Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-

Φράγμα Ποταμών» και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

 

Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις πληρωμές 

του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Για την εξαγωγή συναλλάγματος ισχύουν οι 

διατάξεις για τις άδηλες συναλλαγές. 

 

Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν, θα συντάσσονται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Άρθρου 152 του Ν.4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 

4782/2021 και ισχύει.  

 

Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, κατά το 

Άρθρο 152 του Ν.4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει, οι 

βεβαιώσεις προόδου, τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που αφορούν τους ποιοτικούς 

ελέγχους υπογεγραμμένα από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά των κρατήσεων, φορολογικής ενημερότητας κλπ., που απαιτούνται κατά 

τους όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ., του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με την υπόλοιπη 

κείμενη Νομοθεσία. 

 

Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίμων, κλπ. (κατά τους 

όρους των τευχών δημοπράτησης και της κείμενης Νομοθεσίας), αυτές θα απομειώνουν 

το πιστοποιούμενο ποσό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την υποβολή των εκάστοτε 

πιστοποιήσεων, να προσκομίζει και τα παραστατικά στοιχεία πληρωμής τελών των 

πάσης φύσεως χρησιμοποιουμένων στο έργο μηχανημάτων (ιδιόκτητων ή όχι) 

(Ν.2052/1992 όπως θα ισχύει την ημερομηνία της δημοπράτησης). 

 

Κάθε λογαριασμός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία αφενός εκτυπωμένος, 

αφετέρου και ως ηλεκτρονικό αρχείο, στην μορφή που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία, 

όπως αναφέρεται σε παραπάνω παράγραφο. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο 

και είναι ανηγμένη στην προσφορά του. 

 

Τα τιμολόγια του Αναδόχου θα είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών 

του θα γίνεται στην Ελλάδα σε Ευρώ. 
 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου 

επιβαρύνει τον Κύριο του έργου. 
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7.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι δασμοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για 

προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου και, προκειμένου για είδη 

εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε.), όπου ισχύει, τα τέλη χαρτοσήμου, όπου 

ισχύουν και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις κλπ., που θα ισχύουν κατά 

την εκτέλεση του έργου.  

 

Κατά συνέπεια, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για 

Τελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νόμου 3215/1955 δεν 

παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου ή σε 

άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση ή να χορηγήσει οποιαδήποτε 

βεβαίωση για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και 

τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και στα είδη εξοπλισμού 

του έργου ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας 

ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. 
 

Έτσι, κάθε τυχόν απαλλαγή, που θα δοθεί κατά την εκτέλεση του έργου, από 

οποιαδήποτε από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, θα εκπίπτει προς όφελος του έργου.  

 

7.3. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του 

μέσων. Επίσης, δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 

επάνω στα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ., έστω και αν 

τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη ΣΑΕ του Υπουργείου Εθνικής 

Οικονομίας, καθώς και από τους φόρους κλπ. που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.Δ. 

4486/66 (Φ.Ε.Κ. 131 Α’) και 453/66 (Φ.Ε.Κ. 16 Α’) περί τροποποιήσεως των 

φορολογικών διατάξεων. Επίσης, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και 

από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για καύσιμα και λιπαντικά, 

σύμφωνα με τους Ν. 2366/53, Ν. 1081/71 και Ν. 893/79. 
 

7.4. Για την υπ΄ όψη σύμβαση θα χορηγηθεί προκαταβολή σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 10 

εδ. α του Ν. 3614/2007 όπως προστέθηκε με το Άρθρο 242 παρ. 3 του ν. 4072/2012 και 

εξακολουθεί να ισχύει για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 σύμφωνα με το Άρθρο 

59 παρ. 15 του Ν. 4314/2014 προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο με 

την κατάθεση εγγύησης προκαταβολής σύμφωνα με την παρ.7 του Άρθρου 72 του 

Ν.4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει. 

 

7.5. Σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 

4782/2021 και ισχύει,  για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεση 

του έργου, τίθεται σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη δημοπράτησης, ότι καταβάλλεται 

στον ανάδοχο πρόσθετη καταβολή (πριμ), εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου ή του 

τμήματος είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη 

σύμβαση. Στην περίπτωση αυτήν για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής απαιτείται 

η προηγούμενη έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μετά από 

γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης. 

Η πρόσθετη καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό της αρχικής συμβατικής αξίας, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη και το συνολικό ύψος της ισούται 

με το ένα τοις εκατό (1%) της αξίας της συμβατικής δαπάνης του έργου, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η πρόσθετη καταβολή καταβάλλεται με την 

εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου.  
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Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται συμπληρωματικό εργολαβικό αντάλλαγμα, εγκρίνεται 

αναλόγως ως τροποποίηση της σύμβασης βάσει της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 132 

του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνεται σε ειδικό λογαριασμό, που υποβάλλει ο ανάδοχος 

μετά την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης εργασιών και την αναγραφή σε αυτή της 

ταχύτερης εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης. 

Οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσμιών ρυθμίζουν κάθε θέμα, που σχετίζεται με την 

πρόσθετη αυτή καταβολή και ιδιαίτερα, αν μετατίθεται, μερικά ή ολικά, ο κρίσιμος, για την 

πρόσθετη καταβολή, χρόνος, με σαφή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, προκειμένου να 

δικαιούται ο ανάδοχος πρόσθετη αμοιβή κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1, υπό τον όρο ο 

ανάδοχος να είναι πλήρως ανυπαίτιος για τις χορηγηθείσες παρατάσεις. 

 

Άρθρο 8ο 

 Τροποποίηση προϋπολογισμού - Νέες Τιμές Μονάδος - Αναθεώρηση - 

Απολογιστικές Εργασίες 

8.1     Τροποποίηση προϋπολογισμού - Τιμές μονάδας νέων εργασιών 

Η Υπηρεσία δικαιούται, κατά την διάρκεια της κατασκευής του Έργου, να επιφέρει 
τροποποιήσεις στη μορφή του Έργου, στην ποιότητα, στο είδος ή στην ποσότητα των 
εργασιών αν η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και η οικονομία του Έργου το επιβάλλουν. Ο 
Ανάδοχος δεν μπορεί να προβεί σε καμία απολύτως αντίστοιχη τροποποίηση χωρίς 
έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην περίπτωση αυτή να εκτελέσει τις πρόσθετες 
εργασίες με τις συμβατικές τιμές ή με τιμές μονάδος νέων εργασιών. Η τροποποίηση των 
ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του έργου και η 
προσθήκη νέων εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει. 

Για τις νέες τιμές θα εφαρμοστούν με σειρά ισχύος: 

α) Το εγκεκριμένο συμβατικό τιμολόγιο. 

β) Τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία δημοπράτησης ενιαία τιμολόγια εργασιών στις 
κατηγορίες των έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Πρασίνου και 
Οικοδομικών και με σειρά προτεραιότητας το τιμολόγιο Οδοποιίας, το τιμολόγιο 
Υδραυλικών, το τιμολόγιο Ηλεκτρομηχανολογικών, το τιμολόγιο Οικοδομικών και το 
τιμολόγιο Πρασίνου. 

Εφ’ όσον προταθεί τροποποίηση των εγκεκριμένων μελετών, θα εφαρμοστούν οι 
διατάξεις του Ν. 4412/16. Τα ίδια εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν 
μεγάλες αποκλίσεις στις ποσότητες των εργασιών της εγκεκριμένης μελέτης ή εφ’ όσον 
κριθούν τυχόν αναγκαίες βελτιώσεις εγκεκριμένων μελετών. 

Οι τυχόν επί πλέον μελέτες, έρευνες, υπηρεσίες που θα γίνουν από τον Ανάδοχο και 
κατατάσσονται στην κατηγορία αυτών για τις οποίες θα του καταβληθεί αμοιβή, θα 
πληρωθούν σύμφωνα με τον ισχύοντα την ημερομηνία δημοπράτησης "Κανονισμό 
Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών".  

 
 

8.2  Αναθεώρηση τιμών 

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις που 
καθορίζονται στον  Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261Α/17-12-2014 – Άρθρο 70, παρ. 2), ήτοι με 
βάση τον μέσο όρο του μηνιαίου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ 
(ΓΔΤΚΑ). 

Επιπρόσθετα έχουν εφαρμογή και τα ακόλουθα: 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132_1_a
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(1) Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγματικά εκτελέστηκαν μέσα στο 
διάστημα που καλύπτει η πιστοποίηση σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.  

Έτσι για τον υπολογισμό της αναθεώρησης λαμβάνονται υπόψη όσες εργασίες 
εκτελέσθηκαν στην αναθεωρητική περίοδο κατά την οποία έπρεπε να εκτελεσθούν 
σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών. 

(2) Εργασίες που για οποιονδήποτε λόγο εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική περίοδο 
μεταγενέστερη της προβλεπόμενης από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, θεωρούνται, 
για τον υπολογισμό της αναθεώρησης ότι εκτελέστηκαν στην αναθεωρητική περίοδο 
κατά την οποία έπρεπε να εκτελεστούν. 

(3) Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν με πρωτοβουλία του Αναδόχου πριν από την 
προβλεπόμενη από το χρονοδιάγραμμα αναθεωρητική περίοδο, η αναθεώρηση 
υπολογίζεται με βάση το χρόνο της πραγματικής εκτέλεσής τους. 

(4) Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν μετά την πάροδο της αρχικής συμβατικής 
προθεσμίας, η αναθεώρηση υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά 
την τελευταία αναθεωρητική περίοδο του αρχικού χρονοδιαγράμματος κατασκευής του 
έργου, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Στην περίπτωση 
αυτή επιβάλλονται οι διοικητικές και παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις, που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 148 του Ν. 4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με το ν. 4782/2021 και ισχύει. 

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

 

8.3  Απολογιστικές Εργασίες 

 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει 
απολογιστικές εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν.4412/2016, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει, τις οποίες ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να εκτελέσει. 

 

Άρθρο 9ο 

 Επιμετρήσεις, παραλαβές κλπ. 

 

9.1. Για τις επιμετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.4412/2016, όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει.  

 

9.2 Ρητά διευκρινίζεται εδώ ότι όλες οι τιμές μονάδας αναφέρονται στην σχετική εργασία, είτε 

αυτή εκτελείται εν ξηρώ είτε παρουσία νερού προερχομένου από οποιαδήποτε αιτία.  
 

Επιπλέον, στην παρούσα εργολαβία καθορίζεται ότι δεν θα πληρωθούν οι αντλήσεις 

πάσης φύσεως νερών, που θα χρειαστούν ενδεχόμενα για την εκτέλεση οποιασδήποτε 

εργασίας ούτε θα πληρωθούν ιδιαίτερα ειδικές προστατευτικές, από κάθε φύσης νερά, 

κατασκευές.   
 

Επίσης διευκρινίζεται ρητά ότι όλες οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν ανηγμένες τις 

δαπάνες ικριωμάτων, δαπέδων εργασίας, προσκόμισης, εγκατάστασης και λειτουργίας 

ανυψωτικών μηχανημάτων και διατάξεων πάσης φύσεως, κιγκλιδωμάτων ασφαλείας και 

λοιπών προστατευτικών διατάξεων για εργασία σε μεγάλα ύψη. 
 

9.3. Ο τρόπος επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών είναι αυτός που καθορίζεται από 

τα σχετικά άρθρα του Τιμολογίου και των λοιπών Συμβατικών Τευχών. Για κάθε είδος 

εργασιών, για τις οποίες δεν ορίζεται στα προαναφερθέντα τεύχη τρόπος επιμέτρησης, 
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επιμετρούνται και πληρώνονται οι μονάδες που έχουν πραγματικά εκτελεσθεί, χωρίς να 

λαμβάνονται υπ΄ όψη τυχόν αντίθετες συνήθειες.    
 

9.4. Γενικά, οι συμβατικές τιμές μονάδας του τιμολογίου του έργου αναφέρονται σε εργασίες 

πλήρως περαιωμένες σύμφωνα προς τους όρους της σύμβασης. Οι τιμές αυτές, 

προσαυξημένες κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων και Εργολαβικού Οφέλους του 

Αναδόχου, περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη 

κατασκευή των έργων, καλύπτουν όλες τις δαπάνες του Αναδόχου, άμεσες και έμμεσες, 

και, επιφυλασσομένων των περί αναθεωρήσεων τιμών διατάξεων, αποτελούν πλήρη 

αποζημίωση του Αναδόχου για την κατά τα ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών.   

 

Αρθρο 10ο  

Προθεσμίες - Καθυστερήσεις  -  Διακοπή Εργασιών 

 
10.1 Γενικές παρατηρήσεις επί των προθεσμιών 
 

10.1.1 Στην παρούσα σύμβαση, σχετικά με τις προθεσμίες ισχύει το άρθρο 147 του Ν.4412/16, 

όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει,  

 

10.1.2 Όλες οι προθεσμίες λογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα της υπογραφής 

της σύμβασης. 

 

10.1.3 Ο Ανάδοχος πρέπει να καθορίσει το  πρόγραμμα κατασκευής του έργου, έτσι ώστε : 

α) το έργο να ολοκληρωθεί έγκαιρα και μέσα στους οικονομικούς και ποιοτικούς στόχους 

που έχουν τεθεί από την Σύμβαση και τα Συμβατικά Τεύχη, (όπως π.χ. η εκτέλεση 

έργων ταυτόχρονα σε πολλές θέσεις με συγκρότηση σε κάθε θέση και πλήρους 

συνεργείου), και  

β) να προκύψει η ελάχιστη δυνατή όχληση της κυκλοφορίας στις θέσεις των 

παρεμβάσεων μέχρι την ολοκλήρωσή του συνόλου των εργασιών που προβλέπονται.  
 

10.1.4  Η συνολική και οι τμηματικές προθεσμίες περάτωσης που θα καθοριστούν κατωτέρω, 

μπορούν να παρατείνονται στις περιπτώσεις και όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. 

Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης των προθεσμιών από οποιαδήποτε αιτία, ο 

Ανάδοχος δε δικαιούται καμιά πρόσθετη αποζημίωση λόγω της παράτασης αυτής, με 

μόνη και αποκλειστική εξαίρεση τη νόμιμη αναθεώρηση στις περιπτώσεις που αυτό 

προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία.  
 

10.1.5   Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την υποβολή της Προσφοράς του, να έχει 

συνεκτιμήσει τους χρόνους που απαιτούνται: 
 

α.  για τις διατυπώσεις εκτελωνισμού υλικών, εφοδίων και μηχανημάτων, που τυχόν θα 

εισάγει από το εξωτερικό. 

β.  για τις εγκρίσεις μελετών κλπ. καθώς και τις διατυπώσεις έκδοσης των κάθε φύσεως 

αδειών και ιδίως των αδειών για χρήση δανειοθαλάμων, λατομείων, χρήση χώρων 

τελικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής κλπ. 
 

10.1.6   Παράταση προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο, εάν ισχυριστεί άγνοια των 

τοπικών συνθηκών, του χρόνου εκμετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών, της 

κατάστασης των οδών προσπέλασης των πηγών και των συνθηκών για διάνοιξη νέων, 

άγνοια των κλιματολογικών συνθηκών ή της δυνατότητας εξασφάλισης εργατών. κλπ. 
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10.2 Συνολική προθεσμία 
 

1. Για την περάτωση του συνόλου του έργου ορίζεται συνολική προθεσμία δεκαοκτώ 
(18) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

 

2. Στην προαναφερθείσα συνολική προθεσμία δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος 
συντήρησης του έργου, ο οποίος ορίζεται σε δέκα πέντε  (15) μήνες.  

10.3      Τμηματικές προθεσμίες 

10.3.1    Έννοιες – ορισμοί 

Εκτός από τη συνολική προθεσμία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις 

ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (με την έννοια των παραγράφων 1 και 2, του άρθρου 

147 του Ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει), που 

καθορίζονται ως σταθμοί ενδιάμεσου ελέγχου της προόδου του έργου. 

10.3.2    Καθορισμός τμηματικών προθεσμιών  

10.3.2.1 Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (1η ενδεικτική 

προθεσμία) ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, 

το οποίο εγκρίνεται από την Υπηρεσία μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με το 

άρθρο 145 του ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει.  

Επίσης, εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, θα συστήσει γραφείο εργοταξίου, το 

οποίο και θα διατηρεί σε όλη τη διάρκεια του έργου και μέχρι την προσωρινή παραλαβή. 

.  

10.3.2.2 Εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (2η ενδεικτική προθεσμία) ο 

Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει : 

α.  Προτάσεις για την  μεθοδολογία προγραμματισμού και ελέγχου της προόδου του 

έργου, για το σχετικό λογισμικό και το σύνολο των εντύπων που θα 

χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή στοιχείων και την τεκμηρίωση του έργου. 

β.   Να ελέγξει σύμφωνα με την Παρ. 2 άρθρο 138 του ν. 4412/2016, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει, την μελέτη δημοπράτησης 

έργου, πριν την εγκατάστασή του στο εργοτάξιο και να ενημερώσει γραπτώς τη 

διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία προσκαλεί τον ανάδοχο να 

υποβάλλει εγγράφως, εντός προθεσμίας 45 ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης, αν έχει παρατηρήσεις ως προς την εφαρμοσιμότητα της μελέτης. Ο 

ανάδοχος δικαιούται σε περιπτώσεις ειδικών έργων να αιτηθεί πρόσθετη προθεσμία 

κατ’ ανώτατο σαράντα πέντε (45) ημερών. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, 

τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου επί της μελέτης του έργου. Αν ο 

ανάδοχος προτείνει την τροποποίηση της μελέτης του έργου, η προϊσταμένη αρχή 

εξετάζει την πρόταση του αναδόχου, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου τεχνικού 

συμβουλίου. Εφόσον κριθεί, ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι επουσιώδεις, 

σύμφωνα με το άρθρο 155 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 

4782/2021 και ισχύει, περί επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, 

δεν μεταβάλουν την φύση του έργου και δεν επάγονται ουσιώδη αύξηση του 

συμβατικού ανταλλάγματος, εγκρίνεται η συνέχιση εκτέλεσης του έργου. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η σύμβαση διαλύεται και ο ανάδοχος αποζημιώνεται μόνο για τις 

αποδεδειγμένες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε για τη συμμετοχή του στον 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art155


ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)   ΣΕΛ.  18 

διαγωνισμό και μέχρι τη διάλυση της σύμβασης. Με απόφαση της προϊσταμένης 

αρχής κατόπιν γνωμοδότησης του τεχνικού συμβουλίου, κρίνεται το εύλογο της 

δαπάνης για την αποζημίωση, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

Το διάστημα που παρεμβάλλεται από την πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας 

και μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης στην παρούσα διαδικασίας, δεν 

προσμετράται στη συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου.  

 γ.  Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96. 

δ.  Οργανόγραμμα του προσωπικού εκτέλεσης του έργου. 

ε. Τις προβλεπόμενες από το Π.Δ. 305/96 και το Π.Δ. 17/96 (όπως αυτά ισχύουν) 

δηλώσεις και γνωστοποιήσεις για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ), 

Συντονιστή Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΥΑ) και Γιατρού Ασφάλειας (ΓΑ). 

στ.  Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας Εργου σύμφωνα με την Απόφαση με αρ. πρωτ. 

ΔΙΠΑΔ 611/01 (ΦΕΚ 1013Β/2-8-01) και τα αναγραφόμενα στα συμβατικά τεύχη. 
 

10.3.2.3 Εντός 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (3η ενδεικτική προθεσμία) ο 

Ανάδοχος πρέπει:  

α)  Να έχει εγκαταστήσει τα εργοταξιακά γραφεία του,  

β)  Να έχει υποβάλει τις μελέτες εξασφάλισης της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης των προβλεπομένων από την παρούσα σύμβαση εργασιών.  

 

10.3.2.4 Εντός 90 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (4η ενδεικτική προθεσμία) ο 

Ανάδοχος πρέπει να έχει υποβάλει προς έγκριση στην Υπηρεσία έκθεση μεθοδολογίας 

για την κατασκευή της γέφυρας Σίμα  με το σύστημα της προβολοδόμησης. 

 

10.3.2.5 Εντός 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (5η ενδεικτική προθεσμία) ο 

Ανάδοχος πρέπει να έχει περαιώσει τις εργασίες κατασκευής των προβλεπομένων 

χωματουργικών εργασιών και των πάσης φύσεως τεχνικών έργων. 
 

10.4 Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγμάτων υλικών κλπ. 
 

Εντός 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει έχει 

υποβάλει τις προτάσεις του για τα κιγκλιδώματα γεφυρών, τους αρμούς διαστολής 

και τα εφέδρανα που προτίθεται να ενσωματώσει στο έργο, συνοδευόμενα από 

τεχνικά στοιχεία και υλικό τεκμηρίωσης. 

10.5  Παρατάσεις 

10.5.1. Γενικά Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με το ν. 4782/2021 και ισχύει. 

 

10.5.2. Παράταση προθεσμιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο με δικαιολογία την άγνοια 

των ειδικών συνθηκών της περιοχής του Έργου, των προβλημάτων εξασφάλισης της 

κυκλοφορίας, προβλημάτων από δίκτυα και λοιπές εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., του χρόνου 

λειτουργίας των πηγών προμήθειας υλικών, της κατάστασης των οδών προσπέλασης, 

των δυσχερειών για την μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής ή αδυναμίας 
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έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, μηχανημάτων και υλικών από την Ελληνική ή/και ξένη 

Βιομηχανία. 

 

10.5.3. Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την υποβολή της Προσφοράς του, να έχει 

συνεκτιμήσει τους χρόνους που απαιτούνται : 

 α)  για τις διατυπώσεις εκτελωνισμού υλικών, εφοδίων και μηχανημάτων, που τυχόν θα 

εισάγει από το εξωτερικό. 

 β) για τις εγκρίσεις μελετών κλπ. καθώς και τις διατυπώσεις έκδοσης των κάθε φύσεως 

αδειών. 

 

10.5.4. Σχετικά με την επιρροή των προθεσμιών στην αναθεώρηση ισχύει το άρθρο 153 του 

Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει. 

 

10.5.5 1) Παράταση προθεσμιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο με επίκληση οιωνδήποτε 

μεταβολών των συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης, πέραν αυτών για τις οποίες γίνεται 

ρητή αναφορά ότι προβλέπεται η σχετική δυνατότητα χορήγησης παράτασης 

προθεσμιών. 

 2)  Για να μην υπάρχουν αμφιβολίες και παρερμηνείες, αναφέρονται, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, περιπτώσεις ή γεγονότα, που ρητά διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν αιτίες 

που δικαιολογούν παράταση των προθεσμιών του έργου : 

 

α) Η οικονομική δυσχέρεια του Αναδόχου 

β) Οι ασθένειες ή/και οποιεσδήποτε απουσίες των βασικών στελεχών του 

Αναδόχου. 

γ)  Η απεργία του προσωπικού του Αναδόχου. 

δ)  Η απεργία κλάδων εργαζομένων του Αναδόχου, έστω και αν ο Ανάδοχος δεν 

μπορεί να αντικαταστήσει τους απεργούς. 

ε)  Οι αντιξοότητες κάθε μορφής (περιοδικές ελλείψεις υλικών στην αγορά, 

δυσκολία να βρεθεί ειδικευμένο ή ανειδίκευτο προσωπικό, μηχανήματα κλπ.). 

στ)  Οι αιτήσεις του Αναδόχου που ζητούν τη διασαφήνιση εργασιών που 

προβλέπονται στις μελέτες. 

ζ)  Οι αιτήσεις του Αναδόχου για διασαφήνιση περί την εφαρμογή των κανονισμών. 

η)  Οι αιτήσεις του Αναδόχου για διασαφήνιση συμβατικών όρων. 

θ)  Οι ασθένειες ή/και οποιεσδήποτε απουσίες των βασικών στελεχών της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ή άλλων στελεχών του Κ.τ.Ε. 

ι)  Η δυσχέρεια από μετατοπίσεις, ενισχύσεις, νέες κατασκευές αγωγών και 

λοιπών εγκαταστάσεων δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, εφόσον ο 

Ανάδοχος έχει έγκαιρα προβεί στις απαραίτητες αιτήσεις του και πάντως 

τουλάχιστον δύο μήνες προ της προβλεπομένης από το χρονοδιάγραμμα 

εκτελέσεώς τους. 

κ)  Οι παντός είδους δυσκολίες που θα προκύψουν από την γειτνίαση του έργου με 

κατοικίες. 

 

10.5.6. Σε περίπτωση τυχόν αύξησης του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης, (βλέπε άρθρο 

8 της παρούσας) εφόσον είχε σαν συνέπεια την επιμήκυνση της κρίσιμης διαδρομής του 

χρονοδιαγράμματος, θα εξετάζεται από την Υπηρεσία η χορήγηση παράτασης 

προθεσμιών (τμηματικών ή/και συνολικής). 
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10.5.7. Ως εξειδίκευση αναφέρονται οι "εύλογες" παρατάσεις που θα χορηγούνται: 

1)  Για μεγάλη καταστροφή που οφείλεται σε θεομηνία που πλήττει την ευρύτερη 

περιοχή, αλλά και το ίδιο το έργο, συνολικά και με τέτοιο τρόπο, που χρειάζεται, 

για να αποκατασταθεί, η επανακατασκευή περισσοτέρων από το πέντε στα 

εκατό (5%) του "ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ" (Α.Σ.Π.) θα χορηγείται 

παράταση, με βάση τις πραγματικές καταστροφές που θα διαπιστωθούν, 

ανάλογη με την έκταση των ζημιών. 

2)  Για γενική απεργία των εργατών και υπαλλήλων στην περιοχή, που 

παρατείνεται πέρα από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, ή διαδοχικές τέτοιες 

γενικές απεργίες με μικρότερη διάρκεια σε εργάσιμες ημέρες, αλλά που 

αθροιστικά ξεπερνάνε τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες σε όλη τη διάρκεια 

κατασκευής του Έργου (από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι την 

αποπεράτωση του Έργου) θα χορηγείται παράταση ίση με το χρόνο διάρκειας 

του γεγονότος, αφαιρουμένων των τριάντα (30) πρώτων συνεχών ή των 

αθροιστικά υπολογιζόμενων ημερών. 

3) Για εντολή διακοπής όλων των εργασιών στο Έργο, από την Προϊσταμένη Αρχή 

(που θα καθορίζει και πόσο θα διαρκέσει η διακοπή), για λόγους που ο 

Ανάδοχος δεν έχει υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα, θα χορηγείται παράταση ίση 

με το χρόνο διακοπής προσαυξημένο κατά 20%. 

4)  Για πολεμικά γεγονότα που φέρνουν το ίδιο αποτέλεσμα σαν την γενική 

απεργία, θα ισχύουν τα αναφερόμενα στην παραπάνω υποπαράγραφο (2). 

5)  Για καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων από τον Ανάδοχο, που οφείλονται 

σε ανεύρεση αρχαιολογικών ευρημάτων, θα εξετάζεται η επιμήκυνση της 

αντίστοιχης κρίσιμης διαδρομής του χρονοδιαγράμματος και θα χορηγείται ίση 

παράταση στην αντίστοιχες προθεσμίες (τμηματικές ή/και συνολική). 
 

10.5.8. Κίνδυνοι καλυπτόμενοι από τον Ανάδοχο 

 Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι κίνδυνοι τους οποίους θα αναλάβει να καλύψει ο 

Ανάδοχος είναι : 

1)  Οι συνέπειες και οι επιπτώσεις από ανικανότητα ή αμέλεια συμμόρφωσης στα 

κριτήρια μελέτης και κατασκευής, όπως προδιαγράφονται στην Ε.Σ.Υ., και στα 

λοιπά συμβατικά Τεύχη. 

2)  Οι επιπτώσεις των εδαφικών συνθηκών στην κατασκευή και στη λειτουργία του 

Έργου. 

3)  Οι κάθε είδους βλάβες του έργου από οποιαδήποτε αιτία, εκτός από τις 

αναφερόμενες στην παρακάτω παράγραφο 10.5.9 

4)  Οι ενδεχόμενες μεταβολές γενικών και ειδικών συνθηκών που απορρέουν από 

την συντελούμενη σταδιακά, ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5)  Οι μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το μέρος που η επιρροή τους 

δεν καλύπτεται από την αναθεώρηση. 

6) Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση των προβλεπόμενων από την μελέτη 

εργασιών, προκύψει για τον οποιοδήποτε λόγο (ενδεικτικά αναφέρεται η 

κακοκαιρία) ανάγκη μετακίνησης - απομάκρυνσης μηχανημάτων (π.χ. 

μηχάνημα διάνοιξης πασσάλων, κ.λ.π.), αυτή θα γίνει με δαπάνες του 

Ανάδοχου και περιλαμβάνεται στην προσφορά του. Ο Ανάδοχος πρέπει να 

λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα στο εργοτάξιο ώστε να αποφεύγονται ζημιές 

κατά την εμφάνιση έκτακτων καιρικών φαινομένων. 
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10.5.9. Εξαιρούμενοι κίνδυνοι από την ευθύνη του Αναδόχου 

1)  Ο Ανάδοχος δεν υπέχει ευθύνες για τις συνέπειες στο Έργο από Ανωτέρα βία, 

ήτοι περιοριστικά και όχι ενδεικτικά: 

α.  ανταρτική δράση, πόλεμο, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, εμφύλιο 

πόλεμο, στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας  

β.  ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή 

κατάλοιπα από καύση πυρηνικού καύσιμου  

γ.  Ωστικά κύματα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα 

κινούμενα με ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή με υπερηχητική 

ταχύτητα. 

δ.  Άλλες αιτίες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά, 

για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Α.Κ.,  

ε.  Βλάβες από ανωτέρα βία σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4412/2016 

εφόσον οι συνέπειες στο Έργο δεν οφείλονται σε απρονοησία, αμέλεια και εν 

γένει υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

2)  Στις παραπάνω περιπτώσεις, ανάλογα με τις ζημιές και τις ειδικές σε κάθε 

περίπτωση συνθήκες, είναι δυνατόν να αποζημιωθεί ο Ανάδοχος για τις θετικές 

του ζημιές, κατά το ποσόν που υπερβαίνουν αυτές οι ζημιές τις αποζημιώσεις 

που θα καταβάλουν οι ασφαλιστές. 

 

10.5.10. Ο Ανάδοχος μετά την έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών και μέχρι πέρατος του 

χρόνου εγγύησης δεν φέρει ευθύνες για βλάβες στο έργο από τη χρήση, εφόσον τέτοιες 

βλάβες : 

α.  Δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του Έργου, 

β.  Δεν οφείλονται σε κεκρυμμένο ελάττωμα, 

γ.  Δεν προήλθαν από χρήση του Έργου από τον Ανάδοχο της παρούσας 

Σύμβασης (προσωπικού ή μέσων του) 

10.6   Ποινικές ρήτρες 

10.6.1     Για κάθε μέρα υπέρβασης με υπαιτιότητα του εργολάβου της συνολικής προθεσμίας, που 

τίθεται στο άρθρο 2 της παρούσας, επιβάλλονται οι καθοριζόμενες από το άρθρο 148 του 

Ν.4412/2016 ποινικές ρήτρες και για τα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται σ' αυτό. 

 Στην περίπτωση που γίνει υπέρβαση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας ή των τυχόν 

τμηματικών προθεσμιών κατασκευής του έργου επιβάλλονται στον Ανάδοχο ποινικές 

ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει, ήτοι για κάθε μέρα υπαίτιας από μέρους 

της υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται ποινική ρήτρα δέκα πέντε τοις εκατό 

(15%) της μέσης ημερησίας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 

είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη Σύμβαση αρχικής συνολικής 

προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της 

αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις 

εκατό (20%) της μέσης ημερησίας αξίας του έργου.  

 Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της Σύμβασης δηλαδή του συνολικού 

χρηματικού ποσού της Σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων 

και χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία του 
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έργου δηλαδή αρχική συνολική προθεσμία και όλες οι παρατάσεις που έχουν εγκριθεί 

μετά από σχετικό αίτημα του Αναδόχου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την 

υπέρβαση της εγκεκριμένης προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό 

έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της Σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

 Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των 

τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) 

του συνολικού ποσού της Σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.. 

10.6.2     Ποινικές ρήτρες μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με το εγκεκριμένο «Πρόγραμμα 

Ποιότητας του Έργου (ΠΠΕ)» και τα  «υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία».  

 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το 

εγκεκριμένο  Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου όπως ο ίδιος το έχει προετοιμάσει και έχει 

εγκριθεί από την Υπηρεσία και τα  υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία, ή παρεμπόδισης του 

σχετικού ελέγχου συμμόρφωσης από την Υπηρεσία, ορίζεται ίση προς το 25% της μέσης 

ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται μόνο κατόπιν προγραμματισμένης 

Επιθεώρησης, που γνωστοποιείται στον Ανάδοχο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακές ημέρες πριν την διεξαγωγή της. Η ίδια ποινική ρήτρα επιβάλλεται στον 

Ανάδοχο σε κάθε περίπτωση μη έγκαιρης γραπτής ειδοποίησης της Υπηρεσίας για 

παρουσία εκπροσώπου της σε τυχόν έλεγχο του Αναδόχου από Επίσημο Φορέα 

Πιστοποίησης ή από Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου (ΟΠΕ) τρίτου μέρους.  

 Η επιβολή ποινικής ρήτρας υποχρεωτικά έπεται της μη συμμόρφωσης στις υποδείξεις της 

«Έκθεση Επιθεώρησης Διαχείρισης Ποιότητας» που συντάσσεται από την Υπηρεσία και 

κοινοποιείται στον Ανάδοχο και στην οποία αναφέρονται οι μη συμμορφώσεις που 

καταγράφηκαν και ορίζεται χρονικό διάστημα για διορθωτικές ενέργειες. 

 Είναι δυνατό, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και εφ’ όσον πρόκειται για ήσσονος 

σημασίας μη συμμορφώσεις, να υποβάλλεται  «Έκθεση Επιθεώρησης Διαχείρισης 

Ποιότητας» στον Ανάδοχο, χωρίς να επιβάλλεται η αντίστοιχη ποινική ρήτρα. 

 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο, σε περίπτωση μη πλήρους 

συμμόρφωσής του με όσα αναφέρονται στην τελευταία κοινοποιηθείσα «Έκθεση 

Επιθεώρησης Διαχείρισης Ποιότητας», ορίζεται ίση με το 150% της ποινικής ρήτρας, που 

είχε επιβληθεί με την αμέσως προηγούμενη «Έκθεση Επιθεώρησης Διαχείρισης 

Ποιότητας», τηρουμένων όσων αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και εφ’ όσον 

έχει ειδοποιηθεί γραπτώς ο Ανάδοχος ότι η Επιθεώρηση θα αφορά αποκλειστικά τις μη 

συμμορφώσεις ως προς την τελευταία  «Έκθεση Επιθεώρησης Διαχείρισης Ποιότητας». 

10.6.3     Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 

παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Με ίδια απόφαση 

ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες αν το έργο 

περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις τυχόν εγκεκριμένες γενικές παρατάσεις. 

 Οι ποινικές ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που 

προβλέπονται για παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς όρους των 

Τευχών Δημοπράτησης. 

10.7    Διακοπή εργασιών 

 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει οποτεδήποτε, κατά την διάρκεια της 

εκτέλεσης των έργων, εντολή στον Ανάδοχο περί διακοπής των εργασιών σε τμήμα του 

έργου ή / και σε ολόκληρο το έργο.  Κατά την διάρκεια της υπ΄ όψη διακοπής, ο 
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Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει και φυλάξει τα ανωτέρω τμήματα του έργου ή / 

και να αποθηκεύσει και φυλάξει τα τυχόν υλικά επί τόπου, περιλαμβανομένων των 

μηχανημάτων / εξοπλισμού / έτοιμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων που προορίζονται 

για ενσωμάτωση στα μόνιμα έργα,  έναντι φθοράς, απώλειας ή βλάβης. 

10.8.   Επανεκκίνηση εργασιών 

 Μετά από εντολή της Υπηρεσίας για επανεκκίνηση των εργασιών, ο Ανάδοχος και η 

Υπηρεσία θα επιθεωρήσουν από κοινού τα τμήματα των έργων, τα υλικά κτλ., στα οποία 

αφορούσε η εντολή διακοπής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση 

οποιασδήποτε φθοράς, ελαττώματος ή απώλειας στα υπ΄ όψη τμήματα / υλικά κτλ., που 

τυχόν επήλθε κατά την διάρκεια της διακοπής των εργασιών, με μέριμνα, ευθύνη και 

δαπάνη του, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

 

Άρθρο 11ο  

Παραλαβές - Χρόνος εγγύησης 

 

11.1. Μόλις τελειώνει κάποιο τμήμα έργου, θα συντάσσονται από τον Ανάδοχο και θα 

υποβάλλονται στην Υπηρεσία, βάσει των επί τόπου παραλαβών των διαφόρων 

εργασιών, σχετικά σχέδια με την ένδειξη “όπως κατασκευάστηκε”, στα οποία θα 

εμφαίνονται οι εκτελεσθείσες εργασίες, οι διαστάσεις τους κλπ.   

 

11.2. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 

υποχρεούται στη συντήρησή του, ορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 171 του Ν.4412/2016, 

όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει. Μετά το πέρας των εργασιών 

που περιλαμβάνονται σ' αυτήν την εργολαβία εκδίδεται βεβαίωση περάτωσης των 

εργασιών σύμφωνα με το Άρθρο 168 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 

ν. 4782/2021 και ισχύει. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί χωρίς ιδιαίτερη 

αποζημίωση τα έργα, μέχρι και την λήξη του χρόνου εγγύησης που ορίζεται σε 

δεκαπέντε (15) μήνες. 

 

11.3. Κατά τον χρόνο εγγύησης, η Υπηρεσία και ο Ανάδοχος θα επιθεωρούν από κοινού το 

έργο κάθε πέντε μήνες, με σκοπό την αποκάλυψη ελλείψεων, ζημιών, φθορών κλπ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Άρθρο 12ο   

Τήρηση νόμων - Αστυνομικών διατάξεων - Έκδοση αδειών 

 

12.1. Ο Ανάδοχος σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης και συντήρησης του έργου, υποχρεούται να 

συμμορφώνεται με τους Νόμους του Κράτους, τα Διατάγματα και τους Κανονισμούς, τις 

Αστυνομικές διατάξεις ή διαταγές καθώς και με τις νόμιμες απαιτήσεις οποιασδήποτε 

Δημόσιας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, που θα αναφέρονται και θα έχουν εφαρμογή κατά 

οποιονδήποτε τρόπο στον ίδιο και στις εργασίες του. 

 

Η προαναφερθείσα υποχρέωση του Αναδόχου αφορά και στην Εργατική Νομοθεσία. 

 

Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου επεκτείνεται και στην τήρηση: 
 

α. Της Νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένης και της εργατικής) των χωρών, όπου -

τυχόν- θα λάβουν χώρα εργασίες του έργου. 
 

β. Του Κοινοτικού Δικαίου για τις περιπτώσεις, όπου - τυχόν - έχει εφαρμογή. 
 

γ. Των Διμερών ή Διεθνών Συμβάσεων για τις περιπτώσεις, όπου - τυχόν - έχουν 

εφαρμογή, περιλαμβανομένων και των διεθνών συμβάσεων εργασίας. 

 

Επισημαίνεται επίσης η υποχρέωση του Αναδόχου να μεριμνήσει για την τήρηση στο 

εργοτάξιο όλων των διατάξεων που απαιτούνται από την νομοθεσία για την εφαρμογή 

των επιβαλλόμενων μέτρων ασφάλειας καθ΄ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου (π.χ. 

Π.Δ. 778/80 “περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών” κλπ.).  

 

12.2. Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόμους κλπ., υποχρεούται να ανακοινώνει 

αμέσως στην Υπηρεσία τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σ΄ αυτόν κατά 

την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και τα έγγραφα των διαφόρων Αρχών, σχετικά με 

υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ. Η υποχρέωση αυτή αφορά και στις 

περιπτώσεις όπου τέτοια έγγραφα του αποστέλλονται από υπερεθνικούς οργανισμούς, 

αρχές άλλων χωρών κλπ. 

 

12.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, κάθε 

άδειας που προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόμους, Διατάγματα κλπ. και που 

απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών του είτε γίνεται ρητά μνεία της στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας εργολαβίας (π.χ. περιβαλλοντικοί όροι, χρήση εκρηκτικών κλπ. είτε 

προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για την εκτέλεση ορισμένων εργασιών , άδειες 

Υπουργείου Βιομηχανίας για λειτουργία συγκροτημάτων παραγωγής υλικών 

βιομηχανικής κλίμακας κλπ.).  Πριν από κάθε αίτημα του Αναδόχου για τις 

προαναφερθείσες άδειες, θα ενημερώνεται η Υπηρεσία επίβλεψης για συγκατάθεση. 
 

Η Υπηρεσία επίβλεψης θα βοηθήσει δι’ εγγράφων συνηγορίας στην έκδοση των αδειών, 

στην έκταση που είναι αναγκαία και εφικτή. Τούτο δεν μειώνει την οποιαδήποτε ευθύνη 

του Αναδόχου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη και/ή την αποτελεσματικότητα τέτοιας 

βοήθειας. 
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Για την θέση των ηλεκρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κατάσταση λειτουργίας, 

απαιτείται η έκδοση των αδειών λειτουργίας από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή/και από τη ΔΕΔΔΗΕ. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται στην σύνταξη των σχεδίων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται και την 

έγκαιρη ενέργεια, ώστε να μην προκύπτει καμία καθυστέρηση για την έναρξη λειτουργίας 

των εγκαταστάσεων. 

 

12.4. Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, 

σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόμους του Κράτους. Σε περίπτωση 

εκτέλεσης τέτοιας εργασίας, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη 

αποζημίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους νόμους και κανονισμούς, που 

αφορούν σε τέτοια εργασία. Εφ’ όσον καθίσταται αναγκαία, κατά την κρίση της 

Υπηρεσίας, η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και 

εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καμία 

ιδιαίτερη αποζημίωση. 
 

Ειδικά για την υπερωριακή εργασία, η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφ’ όσον κρίνεται 

απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου 

προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από 

τις αρμόδιες Αρχές.  
 

Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν 

θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου.  

Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη 

του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του 

κοινού, καθώς και κατάλληλα μέσα που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και 

επιθεώρηση των υλικών και την, από κάθε άποψη, αποδοτικότητα εκτέλεσης των έργων. 
 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπ΄ όψη του την ισχύουσα νομοθεσία, για 

ηχορρύπανση και ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, κατά τον προγραμματισμό 

εκτέλεσης του έργου. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές, θα πρέπει να 

αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορρυπαίνουν την περιοχή και θα πρέπει να 

λαμβάνονται μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η ηχορρύπανση.  

 

Άρθρο 13ο  

Γνώση συνθηκών κατασκευής του έργου 

 

13.1. Η συμμετοχή στην δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς  αποτελεί αμάχητο τεκμήριο 

ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί  και ελέγξει πλήρως την φύση και την τοποθεσία 

του έργου, και ότι έχουν  πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της 

κατασκευής του, κυρίως σε ό,τι αφορά στις πάσης φύσης πηγές λήψεων υλικών, στις 

θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, στις μεταφορές, 

διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, στην δυνατότητα εξασφάλισης 

εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και τυχόν οδών 

προσπέλασης, στις συνήθεις μετεωρολογικές συνθήκες, στις  συνήθεις διακυμάνσεις της 

στάθμης των ποταμών, χειμάρρων κλπ., στην διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, 

στο είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή καταλλήλων  

εκμεταλλεύσιμων υλικών, στο είδος και στα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες), 
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που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και σε 

οποιαδήποτε άλλα θέματα, τα οποία κατά οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να 

επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους 

της σύμβασης.  
 

  Επίσης, ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει επί τω τέλει συμμορφώσεώς του, την 

εγκεκριμένη μελέτη, καθώς και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα οποία 

τέθηκαν στη διάθεσή  του κατά την δημοπρασία και αποτελούν την βάση της προσφοράς 

του. Επιπλέον αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους.    
 

13.2 Παράλειψη του Αναδόχου να ενημερωθεί για κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 

στους όρους της σύμβασης δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη 

συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές υποχρεώσεις και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 

να επικαλεσθεί άγνοια των συμβατικών στοιχείων του έργου και των τοπικών συνθηκών 

εκτέλεσής του.  

 

Άρθρο 14   

Μελέτες του Έργου 

14.1     Αντίγραφο των μελετών του έργου βρίσκονται στα γραφεία της Προϊσταμένης Αρχής και 

είναι στη διάθεση των διαγωνιζομένων.  

14..2      Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, θα παραδοθεί στον Ανάδοχο 

εγκεκριμένες οι μελέτες του. Με την υποβολή της προσφοράς τους, οι διαγωνιζόμενοι και 

κατά συνέπεια και ο Ανάδοχος, δεσμεύεται ότι έχει επισκεφθεί τον χώρο του έργου και 

έχει λάβει υπ΄ όψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις επί τόπου συνθήκες προκειμένου να 

διαμορφώσει την προσφορά του και ότι αποδέχεται την χωρίς επιφυλάξεις εφαρμογή της 

μελέτης του έργου.    

14.3  Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβαίνει, παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας, σε 

κάθε απαιτούμενη εργασία, υπαίθρου και γραφείου, για την επί του εδάφους εφαρμογή 

της εγκεκριμένης μελέτης (επαλήθευση στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις κλπ.), 

στις πασσαλώσεις όπου αυτό απαιτείται (περιλαμβανομένης τυχόν αναγκαίας πύκνωσης 

των REPERΕS, λήψης διατομών κλπ.). 

14.4  Πριν από κάθε μερική ή ολική εφαρμογή, κατά την κρίση του Αναδόχου, ενός σχεδίου 

της μελέτης που βρίσκεται σε ασυμφωνία με τα υπόλοιπα σχέδια, ο Ανάδοχος έχει 

υποχρέωση να ζητήσει, έγγραφα, έγκαιρα και χωρίς να το αμελήσει, από τη Δ/νουσα 

Υπηρεσία οδηγίες κλπ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να 

εφαρμόσει την απόφαση της Υπηρεσίας για το θέμα που θα προκύψει με δικά του μέσα 

και δαπάνες, σε οποιοδήποτε χρόνο και με οποιοδήποτε τρόπο του ζητηθεί από την 

Υπηρεσία. 
 

14.5 Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου  ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει, μετά από 

σχετική εντολή της Υπηρεσίας, και  οποιαδήποτε άλλη μελέτη κριθεί αναγκαία για την 

εμπρόθεσμη και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.  
 
 

14.6 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει τις ακόλουθες μελέτες, για τις οποίες δεν 

θα του καταβληθεί ιδιαίτερη αμοιβή, δεδομένου ότι η σχετική δαπάνη έχει περιληφθεί 

ανηγμένα στην προσφορά του :  
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α) Μελέτες εξασφάλισης της κυκλοφορίας / σήμανσης κατά την διάρκεια κατασκευής 

του έργου. 

β) Μελέτες ικριωμάτων 

γ) Μελέτες εφαρμογής μικρών τεχνικών και τοίχων αντιστήριξης, σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα τυποποιημένα σχέδια του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προσαρμοσμένα στις 

απαιτήσεις του ΚΤΣ 2016 

δ)   Μελέτες εφαρμογής σήμανσης – ασφάλισης 

ε) Μελέτες εφαρμογής ηλεκτροφωτισμού 
 

14.7 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την 

εκτέλεση των έργων και την σύνταξη των επιμετρήσεων και, επιπλέον, αναλαμβάνει την 

σύνταξη χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή :  

• Των τυχόν αναγκαίων μικρών τροποποιήσεων ή/και συμπληρώσεων της μελέτης 

του έργου που θα χρειαστεί να γίνουν στο πλαίσιο της εκτέλεσης του. 

• Των ειδικών μελετών που προβλέπονται από την ΤΣΥ, τις ΕΤΕΠ κλπ. (μελέτες 

σύνθεσης σκυροδεμάτων,  ασφαλτοσκυροδεμάτων κλπ). 

14.8 Για όλες τις μελέτες και εργασίες που προαναφέρονται ο Ανάδοχος δεν δικαιούται 

παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου. 

 

Άρθρο 15ο 

Απαλλοτριώσεις – Οριοθέτηση απαλλοτριωμένης ζώνης 
 

Όλα τα έργα που πρόκειται να κατασκευασθούν με την υπ΄ όψη Εργολαβία βρίσκονται 

εντός της ήδη κηρυχθείσας ζώνης απαλλοτρίωσης, στα όρια της οποίας δεσμεύεται ο 

Ανάδοχος να εντάξει οποιαδήποτε κατασκευή του έργου.  
 

 

Άρθρο 16ο  

Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης τεχνικών έργων 
 

 

16.1 Πριν την έναρξη οποιωνδήποτε αποτυπώσεων υπάρχουσας κατάστασης, λήψης 

διατομών φυσικού εδάφους ή /και κατασκευών, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει 

γραπτά την Υπηρεσία τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την εκτέλεση 

μετρήσεων, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων 

μερών για να παρίστανται στις αποτυπώσεις. 

 

16.2 Στις περιοχές που προβλέπονται χωματουργικές εργασίες, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάστασης και να λάβει διατομές 

φυσικού εδάφους. Πριν από την έναρξη εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών, ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την αποτύπωση της μορφής του φυσικού 

εδάφους.   
 

16.3  Οι εργασίες αποτύπωσης θα ελέγχονται κατά την εκτέλεσή τους από την Διευθύνουσα 

Υπηρεσία και θα παραλαμβάνονται από αυτήν.  
 

16.4  Για το παρόν έργο, όπως νομοθετικά προβλέπεται, τα στοιχεία αποτύπωσης θα 

παραδίδονται και σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Ψηφιακής 

Υποβολής Μελετών Οδοποιίας ΠΨΥΜΟ) (ΔΜΕΟ/β/060/23-3-95). 
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Άρθρο 17ο  

Εργοτάξια, λατομεία, χώροι απόθεσης υλικών κλπ. 
 

17.1. Γενικά 
 

α) Με επιφύλαξη των δεσμεύσεων και περιορισμών που επιβάλλονται για την 

προστασία του περιβάλλοντος και που καθορίζονται από τους περιβαλλοντικούς 

όρους, έχουν εφαρμογή και τα οριζόμενα στο παρόν και στο επόμενο άρθρο. 
 

β) Για όλες τις δαπάνες που συνεπάγονται οι εργασίες και μελέτες του παρόντος 

άρθρου  ο Ανάδοχος δεν θα τύχει οποιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης (των 

σχετικών δαπανών, θεωρουμένων ότι περιλαμβάνονται ανηγμένα στο λαβείν του). 
 
 

γ) Τέλος ο Ανάδοχος υποχρεούται, με ευθύνη του και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να 

προβεί στις ενέργειες έκδοσης οποιασδήποτε άδειας απαιτείται από τις αρμόδιες 

Αρχές για την λήψη, διακίνηση, απόθεση, κλπ., υλικών απαραίτητων για το έργο. 

 

17.2. Χώροι 
 

Γενικά, το έργο προβλέπεται να κατασκευασθεί εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης αυτού .  
 

Ρητά καθορίζεται ότι, οποιοσδήποτε χώρος απαιτηθεί για την εκτέλεση του έργου (όπως 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι: εργοταξιακές εγκαταστάσεις, οδοί προσπέλασης, 

οδικές παρακάμψεις κλπ.), πλέον του προηγουμένου, αυτός θα ευρεθεί με μέριμνα, 

ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου.  

 

17.3. Εργοτάξια     
 

α) Τα εργοτάξια θα περιλαμβάνουν όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την 

κατασκευή του έργου, όπως συγκροτήματα μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, 

συνεργεία, αποθήκες, γραφεία κλπ. 
 

 Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις θα είναι προσωρινής φύσεως και, εκτός του σχετικού 

μηχανικού εξοπλισμού που προβλέπεται για να λειτουργούν, θα πρέπει να πληρούν 

τους όρους ασφάλειας και υγιεινής, να παρέχουν λογικές ανέσεις και να έχουν 

πόσιμο νερό, πυροσβεστικές συσκευές, αποχετευτικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικό 

ρεύμα και τηλέφωνο.  
 

β) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει, να εξοπλίσει και να παραχωρήσει στην 

Υπηρεσία, για αποκλειστική χρήση της, χώρους γραφείων με φωτισμό, θέρμανση, 

κλιματισμό και τηλέφωνο, συνολικού εμβαδού περίπου 30 m2, που θα αποτελούνται 

από ένα (1) γραφείο Mηχανικών των 15 m2,  κουζίνα, αποθήκη και χώρους υγιεινής 

(WC). Επίσης, ανοικτό χώρο στάθμευσης για δύο (2) αυτοκίνητα.   
 

 Τα γραφεία θα έχουν όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό, ανάλογα με την ιδιαίτερη 

χρήση κάθε δωματίου, όπως γραφεία, καρέκλες, ντουλάπες, τηλεφωνικές συσκευές, 

πίνακα ανακοινώσεων, ηλεκτρονικό υπολογιστή κλπ. για το γραφείο των μηχανικών 

και τον απαραίτητο εξοπλισμό στους χώρους κουζίνας και υγιεινής. 
 

γ) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και να 

καταβάλει όλες τις σχετικές δαπάνες για να εξασφαλίσει στα εργοτάξια όλες τις 

απαιτούμενες παροχές νερού, ρεύματος, τηλεφώνου και τις άλλες διευκολύνσεις 
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που είναι απαραίτητες, γιατί καμία από αυτές δεν παρέχεται από την Υπηρεσία στον 

τόπο του έργου. 
 
 

 Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, είτε 

πρόκειται για χώρους του Αναδόχου είτε πρόκειται για χώρους της αποκλειστικής 

χρήσης της Υπηρεσίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για 

την λειτουργία και συντήρησή τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και 

κανονισμούς της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγιεινής. 

 

17.4. Χώροι απόθεσης υλικών 
 

Η οριστική απόθεση των ακαταλλήλων για χρήση στο έργο προϊόντων εκσκαφής, 

καθαιρέσεων  ή διαλογής θα γίνει σε εγκεκριμένους χώρους που θα χρησιμοποιεί ο 

Ανάδοχος με άδεια των αρμοδίων αρχών και έγκριση της Υπηρεσίας. Ομοίως, οι χώροι 

και ο τρόπος προσωρινής απόθεσης υλικών θα προταθούν από τον Ανάδοχο και θα 

εγκριθούν από την Υπηρεσία.  

 

 Ως προς την απόθεση της περίσσειας των προϊόντων εκσκαφών, στους 

περιβαλλοντικούς όρους (κεφ. Δ παρ. 2.2 της α.π. 141268/24-6-2009 της ΕΥΠΕ) του 

έργου αναφέρονται τα κάτωθι: 

 «Η απόθεση των ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών θα γίνει σε θέσεις που δεν επηρεάζουν την 

επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι δασικού χαρακτήρα και θα απέχουν τουλάχιστον 300μ. 

από τα όρια οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία. Επιτρέπεται η διάθεσή τους για την αποκατάσταση 

ανενεργών λατομείων της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή 

παράσυρσης του αποτιθέμενου  υλικού από τις βροχές. Απαγορεύεται η ρίψη έστω και 

προσωρινά μπαζών και άλλων αδρανών στις κοίτες ρεμάτων της περιοχής. 

 Τα παραπάνω ισχύουν και για τους προτεινόμενους από την ΜΠΕ αποθεσιοθαλάμους.»  

 

17.5 Γενικά, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την εξεύρεση των κατάλληλων χώρων απόθεσης 

προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων ή αποθήκευσης υλικών γενικά και χώρων 

εγκαταστάσεων εργοταξίων είτε δια μισθώσεως είτε δι’ αγοράς των καταλλήλων θέσεων 

ή εκ του εμπορίου,  προκειμένου  για προμήθεια υλικών από λειτουργούσες στην 

περιοχή του έργου ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
 
 

 Ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει το Δημόσιο για απαλλοτρίωση ή παραχώρηση 

εκτάσεων καταλλήλων για παραγωγή και απόθεση υλικών κλπ. προς χρήση του 

Αναδόχου. Πρέπει συνεπώς αυτός, στην προσφορά του, να υπολογίσει όλες τις 

απαιτούμενες σχετικές για την καταβολή δημοτικών/κοινοτικών τελών για τις αποθέσεις  

υλικών σε δημοτικούς/κοινοτικούς χώρους κλπ.   

 

Ομοίως, στην προσφορά του Αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και 

συντήρησης όσων οδών προσπέλασης προς τα εργοτάξια και προς τις θέσεις 

αποθήκευσης των πάσης φύσεως υλικών και απόρριψης των πλεοναζόντων ή 

αχρήστων.  

 

Ως εκ τούτου δεν αναγνωρίζεται καμμία αξίωση του Αναδόχου για πρόσθετη 

αποζημίωση  λόγω τυχόν μεταφορών ή δυσμενών συνθηκών μίσθωσης ή αγοράς, 

αποκάλυψης και δημιουργίας ή εκμετάλλευσης και απόδοσης αυτών κλπ. 
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Επίσης, το Δημόσιο δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση πρόσθετης αποζημίωσης του 

Αναδόχου για τυχόν αναφυόμενες δυσχέρειες εξεύρεσης και εκμετάλλευσης των πηγών 

λήψης υλικών είτε λόγω της άρνησης αρμοδίων Αρχών να επιτρέψουν την χρήση των 

πηγών είτε λόγω της τυχόν παρουσιασθησόμενης ανάγκης δημιουργίας εγκατάστασης 

θραύσης και χώρων αποθήκευσης υλικών μακράν των πηγών λήψης, (χειμάρρων, 

λατομείων κλπ.) είτε λόγω τυχόν δυσχερειών μεταφορών  από οποιαδήποτε αιτία. 
 

 

Άρθρο 18ο    

Υλικά ενσωματούμενα στο έργο - προσωρινές εγκαταστάσεις -προστατευτικές 

κατασκευές, βοηθητικά έργα - καθαρισμός εργοταξίων κλπ. 

 

18.1. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να φυλάσσει με έξοδά του τα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, 

κλπ., που θα του παραδίδονται από τον Κύριο του Εργου, για χρήση ή ενσωμάτωση. 

 

18.2. Ο Ανάδοχος φέρει πλήρη ευθύνη για την άριστη ποιότητα και την συμφωνία με τους 

συμβατικούς όρους (Τ.Σ.Υ. κλπ.), των κάθε φύσης υλικών που ενσωματώνονται στις 

διάφορες εργασίες, από το οποίο εξυπακούεται ότι, με την προσφορά του, ανέλαβε την 

υποχρέωση και την ευθύνη να εκτελέσει τα έργα έντεχνα και με δόκιμα υλικά. 
 

Η Υπηρεσία έχει γι’ αυτό το δικαίωμα να διενεργεί δειγματοληψία και έλεγχο της 

ποιότητας, διαστάσεων κλπ. κάθε στιγμή, τόσο των κάθε φύσης υλικών, ειδών κλπ., όσο 

και των εργασιών και ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει τις δαπάνες των 

εργαστηριακών ελέγχων που θα απαιτηθούν, χωρίς βέβαια αυτό να τον απαλλάσσει από 

την ευθύνη του ως μοναδικού και εξ ολοκλήρου υπεύθυνου για την ποιότητα και το 

δόκιμο των κάθε φύσης υλικών, ειδών καθώς και εργασιών. 
 

Για όσα υλικά δεν καθορίζονται τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες τους με ακριβή και 

μονοσήμαντο τρόπο στα συμβατικά τεύχη, για την πρόληψη τυχόν παρερμηνειών, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την παραγγελία, να υποβάλλει για έγκριση στην 

Υπηρεσία πλήρη τεχνικά στοιχεία και τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις επιτυχούς 

εφαρμογής κλπ) των υλικών που προτίθεται να ενσωματώσει, προκειμένου αυτή να 

διαπιστώσει ότι τα είδη που θα παραγγελθούν, συμμορφώνονται  με τους όρους της 

σύμβασης.  
 
 

18.3. Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, γραφεία, 

κλπ.) για την εκτέλεση του έργου, θα ανεγερθούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του 

Αναδόχου, σε θέσεις της εγκρίσεως της Υπηρεσίας ή/και των λοιπών αρμοδίων Αρχών.  
 

18.4. Στις περιπτώσεις όπου απαιτηθεί αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής (π.χ. 

δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ.), ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις απαραίτητες κατασκευές, 

καθώς και στην λήψη κάθε ενδεικνυόμενου μέτρου για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών 

προς τρίτους και προς το έργο, αποζημιούμενος με βάση τις τιμές προσφοράς του ή με 

νέες τιμές για εργασίες που δεν προβλέπονται σ΄ αυτή. 
 

18.5. Οι δαπάνες όλων των βοηθητικών εργασιών, όπως οδοί προσπέλασης προς τα 

εργοτάξια, τους χώρους των έργων κλπ., συνεχής συντήρηση των οδών προσπέλασης, 

ερευνητικές εργασίες, εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, 

τηλεφώνου, κλπ. βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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18.6. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για την εξασφάλιση του 

απαιτούμενου για την εκτέλεσή του έργου νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Στις ανωτέρω 

δαπάνες περιλαμβάνονται έξοδα παροχής, δικτύων διανομής και εγκαταστάσεων σε 

όλους τους χώρους και θέσεις όπου απαιτείται, καθώς και η πληρωμή της κατανάλωσης, 

καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τηλεφωνική επικοινωνία στους χώρους των 

εργοταξίων.  Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 

18.7. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για την φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος, 

εργαλείου κλπ., που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκονται στον χώρο του 

εργοταξίου.  
 

Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή μηχανήματος, κλπ., 

που ανήκει σε τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να 

αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κλπ., χωρίς να δικαιούται να 

προβάλλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζημίωση. 

 

18.8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αφαιρέσει και να απομακρύνει από τα εργοτάξια κάθε 

προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, 

μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις, 

προσωρινή - εργοταξιακή σήμανση κλπ., με δαπάνες του, τόσο πριν την παράδοση στην 

Υπηρεσία τμήματος του χώρου των εργοταξίων, όσο και μετά την περαίωση ολοκλήρου 

του έργου.  
 

Επίσης υποχρεούται να άρει ή να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο που έγινε απ’ 

αυτόν, το οποίο θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την 

μετέπειτα λειτουργία, να διαμορφώσει κατάλληλα και να παραδώσει τελείως καθαρούς 

τους χώρους των εργοταξίων και γενικά να μεριμνήσει για οτιδήποτε άλλο απαιτείται για 

την παράδοση και εύρυθμη λειτουργία του έργου, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας σύμβασης.  
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας, στην άρση 

κάθε προστατευτικής κατασκευής που έγινε από αυτόν για αποφυγή κάθε φύσης ζημιών, 

φθορών, ατυχημάτων κλπ.   
 

Εάν εντός είκοσι (20) ημερών από την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος δεν 

προβεί στην περαίωση των ανωτέρω εργασιών καθαρισμού των χώρων των 

εργοταξίων, μέσα σε εύλογη προθεσμία, αυτές θα εκτελεστούν σε βάρος του Αναδόχου 

και θα εκπέσουν από τις επόμενες πληρωμές του και δεν θα εκδίδεται βεβαίωση 

εμπρόθεσμου εκτελέσεως του έργου ή τμήματος αυτού. 
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Άρθρο 19ο  

Δίκτυα Ο.Κ.Ω. - Διευκολύνσεις σε άλλους εργολάβους 

 

19.1. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ΄ όψη του ότι, στην περιοχή του έργου ενδεχόμενα να 

υφίστανται εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας  οι οποίες 

πιθανόν να επηρεάζουν τα έργα και θα πρέπει να μετατοπιστούν από τους κυρίους τους. 
 

Με τις εργασίες αυτές (των μετατοπίσεων προσωρινών ή οριστικών) καμία οικονομική ή 

τεχνική ανάμειξη δεν θα έχει ο Ανάδοχος, υποχρεούται όμως αυτός να διευκολύνει 

απροφάσιστα την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, χωρίς να δικαιούται γι’ αυτό 

ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών που θα παρουσιαστούν στις 

εργασίες που θα εκτελεί.  

 

19.2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης 

ζημιών σε δίκτυα Ο.Κ.Ω., και μάλιστα για τα υπόγεια δίκτυα θα πρέπει να μεριμνήσει για 

την χορήγηση τυχόν απαιτούμενης σχετικής άδειας από τον αρμόδιο Οργανισμό.  

 Εργασίες εκσκαφών, καθαιρέσεων κλπ. σε θέσεις όπου όπου υφίστανται αγωγοί Ο.Κ.Ω. 

κλπ., θα εκτελούνται με μεγάλη προσοχή για την αποφυγή ζημιών ή ατυχημάτων, για τα 

οποία ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Οποιαδήποτε ζημιά, η οποία 

οφείλεται σε αμέλεια του Αναδόχου ή σε ολιγωρία αυτού να εκτελέσει αναγκαίες εργασίες 

αντιστήριξης ή/και προστασίας των δικτύων ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί αυτός το 

έργο ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά 

τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ολόκληρη την δαπάνη 

επανόρθωσης της ζημιάς. 
 

19.3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υπογείων αγωγών ή άλλων εγκαταστάσεων 

Ο.Κ.Ω. σε περιοχές επηρεαζόμενες από τα έργα, ο Ανάδοχος οφείλει, ύστερα από 

συνεννόηση με τον αρμόδιο Ο.Κ.Ω., να προβεί στην εκτέλεση διερευνητικών τομών για 

την επισήμανση των αγωγών και την εν συνεχεία αποκάλυψή τους. 
 

Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει έγκαιρα και έγγραφα στην Υπηρεσία τις 

συναντώμενες δυσχέρειες στην προώθηση των εργασιών και στην κατασκευή του έργου 

από την ύπαρξη δικτύων Ο.Κ.Ω., συνοδεύοντας τις αναφορές του με υποδείξεις λύσης 

για τα δημιουργούμενα τεχνικά προβλήματα και συνυποβάλλοντας πλήρη στοιχεία για 

πιθανή μετατόπιση των δικτύων.   

 

19.4. Ο Ανάδοχος του έργου πρέπει να λάβει υπ΄ όψη του ότι πιθανόν να εκτελούνται στους 

χώρους ή τις παρυφές της περιοχής του έργου εργασίες από την Υπηρεσία ή από 

Αναδόχους άλλων συμβάσεων ή από συνεργεία Ο.Κ.Ω. και υποχρεούται να διευκολύνει 

την εκτέλεση των έργων από τους άλλους, τις διελεύσεις των άλλων εργοληπτών ή του 

εργατικού προσωπικού κλπ. 

 

19.5. Για όλες τις εργασίες και δαπάνες που συνεπάγονται τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο, 

ο Ανάδοχος θα αμείβεται με σχετικές τιμές του τιμολογίου και δεν δικαιούται ιδιαίτερης 

αποζημίωσης για τυχόν δυσκολίες που θα συναντήσει.  
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Άρθρο 20ο  

Κυκλοφορία, σήμανση, πινακίδες πληροφοριών κατά την εκτέλεση του έργου 

 

20.1. Γενικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται, στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις όπου 

εκτελούνται εργασίες, να προβαίνει στην τοποθέτηση της απαιτούμενης σήμανσης, 

επιμελούμενος και της συντήρησής τους. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις, θα 

τοποθετούνται υποχρεωτικά και αυτόματα αναλάμποντα  σήματα (FLASH LIGHTS). 
 

Τα ανωτέρω μέτρα θα εφαρμόζονται βάσει σχετικής μελέτης με ευθύνη του Αναδόχου, ο 

οποίος και ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα οφειλόμενο στην μη λήψη των 

απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Ειδικότερα δε: 
 

α) Με την έναρξη των εργασιών και καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσής τους, ο Ανάδοχος 

υποχρεώνεται να προβαίνει στην πλήρη σήμανση του εργοταξίου, στην περίφραξη 

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

Οδικής Κυκλοφορίας, την "Τεχνική προδιαγραφή σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών 

Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια" (ΦΕΚ 946/9-7-

2003,  τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Τεύχος 7 - Σήμανση Εκτελούμενων 

Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ έκδ. 2010) της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και τις λοιπές 

ισχύουσες διατάξεις.  
 

Η σήμανση θα γίνεται όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, με κατάλληλα, 

ευδιάκριτα, μέρα και νύχτα, σήματα για την πλήρη διασφάλιση της κυκλοφορίας.  
 

β) Εφ’ όσον δεν λαμβάνονται τα προαναφερθέντα μέτρα ή και αν διαπιστώνει η 

Υπηρεσία ατελής σήμανση των εκτελουμένων έργων ή τομή οδού κυκλοφορίας που 

μπορεί να καλυφθεί με ασφαλτική στρώση και δεν καλύπτεται από αμέλεια ή 

ασφαλτική κάλυψη που παρουσιάζει ανωμαλίες επικίνδυνες για την κυκλοφορία ή 

γενικά πλημμελής συμμόρφωση του Αναδόχου στα προαναφερθέντα μέτρα 

ασφαλείας, τα προαναφερθέντα θεωρούνται παράβαση των προδιαγραφών 

σήμανσης εκτελουμένων έργων που προαναφέρονται και επισύρουν τις 

προβλεπόμενες από το άρθρο 21 του Ν. 1418/84, καθώς και από το Π.Δ. 121/01, 

ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

 

20.2. Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιεί υφιστάμενες οδούς για την προσπέλαση προς το 

έργο και για τις ανάγκες του έργου, με την ρητή όμως υποχρέωση να παίρνει όλα τα 

κατάλληλα μέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε δρόμους και χωματόδρομους που 

εξυπηρετούν την περιοχή από την χρήση τους ως οδών μεταφοράς.  
 

Ειδικότερα, θα πρέπει να λαμβάνει υπ΄όψη περιορισμούς στα κυκλοφορούντα φορτία, 

όταν επιλέγει τις οδούς μεταφοράς και τα μεταφορικά μέσα, με τον σκοπό να αποφύγει 

κάθε ζημιά ή ασυνήθιστη φθορά των οδών και χωματόδρομων.  
 

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

μέτρο προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τμημάτων, χωματόδρομων ή γεφυρών, 

ανεξάρτητα αν αυτό το μέτρο προδιαγράφεται ή όχι στα Τεύχη Δημοπράτησης. 
 

Πριν από την πραγματοποίηση μεταφοράς μεγάλων φορτίων θα πρέπει να ειδοποιείται 

η Επίβλεψη για τη λήψη των προαναφερθέντων μέτρων. 
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20.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφ’ όσον διαταχθεί να κατασκευάσει ή να ανακαινίσει 

προσωρινές παρακαμπτήριες οδούς του κατασκευαζόμενου έργου, σύμφωνα με εντολές 

της Υπηρεσίας που διευθύνει το έργο, για την ομαλή και ακώλυτη διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας κατά την περίοδο εκτέλεσης των έργων. 
 

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

χρησιμοποιεί για την πρόσβαση προς τις θέσεις εκτελουμένων έργων, καθώς και τις 

παρακαμπτήριες οδούς. Οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά, στις υφιστάμενες οδούς ή στις 

προσπελάσεις ή στις παρακαμπτήριες οδούς, θα αποκαθίσταται αμέσως από τον 

Ανάδοχο. 
 

20.4. Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει τα κατάλληλα μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, 

ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία γενικά οχημάτων και (τυχόν) πεζών από την 

διακίνηση των μηχανικών του μέσων, την εκτέλεση των έργων, την απόθεση υλικών, την 

δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, την μεταφορά υλικών, κλπ. 
 

Στην περίπτωση που οι εκτροπές της κυκλοφορίας σε άλλους δρόμους της περιοχής 

απαιτήσουν την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών για τους δρόμους αυτούς, αυτές 

θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, ύστερα από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.  
 

Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάσσει μελέτη σήμανσης για την 

εξυπηρέτηση της εκτρεπόμενης κυκλοφορίας σε κάθε φάση και θέση εκτέλεσης του 

έργου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. Η μελέτη θα βασίζεται στις προδιαγραφές που 

αναφέρονται στην § 20.1(α) και θα υποβάλλεται για έγκριση από την Υπηρεσία 

τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη εκτέλεσης της αντίστοιχης φάσης 

εργασιών. Η  υποβαλλόμενη μελέτη θα είναι θεωρημένη από τις αρμόδιες αρχές και η 

Υπηρεσία θα την εγκρίνει το πολύ σε ένα (1) μήνα.      
 

Επισημαίνεται ότι η σήμανση θα πρέπει να καλύπτει όλες τις διακεκριμένες φάσεις 

κατασκευής των έργων.  
 

20.5. Διευκρινίζεται και θεωρείται αυτονόητο, ότι στην προσφορά του Αναδόχου 

περιλαμβάνονται ανηγμένες οι οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις στην κατασκευαστική 

προσπάθεια, ειδικές μέθοδοι κατασκευής κλπ., οι οποίες θα μπορούσαν να 

παραλειφθούν ή να τροποποιηθούν, αν τυχόν επιμηκυνόταν η περίοδος επιβολής 

περιορισμών ή διακοπτόταν η κυκλοφορία. 
 

20.6. Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν για όλους τους 

χώρους/θέσεις, στους οποίους ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι 

χώροι/θέσεις μπορεί να είναι και λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης, 

εγκαταστάσεις προκατασκευής τμημάτων του έργου κλπ. Όλοι οι προαναφερθέντες όροι 

του παρόντος άρθρου ισχύουν κατ’ αναλογία και για τις οδούς που θα χρησιμοποιήσει 

και ο Ανάδοχος για οδικές μεταφορές, τα τυχόν έργα ενίσχυσης υποδομής τους κλπ.  
 

20.7. Ρητά καθορίζεται ότι, για την λήψη όλων των μέτρων, τις καθυστερήσεις, τις αλλαγές 

μεθόδου κατασκευής και προγραμματισμού των έργων και γενικά για κάθε δαπάνη που 

συνεπάγεται η εφαρμογή όσων επιβαρύνσεων καθορίζονται στο παρόν άρθρο, δεν θα 

τύχει οποιασδήποτε ιδιαίτερης αποζημίωσης ο Ανάδοχος.  

 



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)   ΣΕΛ.  35 

Άρθρο 21ο  

Περιβάλλον 
 

21.1. Ο Ανάδοχος οφείλει, καθ’ όλη την διάρκεια κατασκευής και κατά τον χρόνο συντήρησης 

του έργου, να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζονται:  
 

α) οι δεσμεύσεις και περιορισμοί που επιβάλλονται για την προστασία του 

περιβάλλοντος, όπως καθορίζονται στους Περιβαλλοντικούς Ορους του Έργου της 

(α.π. 141268/24-6-2009 της ΕΥΠΕ). 
 

β) η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης βλαπτικών περιβαλλοντικά 

καταστάσεων, οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου, κατά 

παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 
 

21.2. Επειδή η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης της 

Υπηρεσίας και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για 

τα διατεταγμένα στοιχεία των μόνιμων έργων, διατηρείται όμως η ευθύνη του για τις 

κατασκευαστικές μεθόδους, χρήσεις υλικών, δημιουργία και λειτουργία εργοταξιακών 

οδών, εργοταξιακών εγκαταστάσεων, διαμορφώσεων των έργων, απαιτήσεις κατά την 

διάρκεια της κατασκευής και στοιχεία των μόνιμων έργων, για τα οποία η επιλογή έγινε 

από αυτόν. Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα, τα απαραίτητα για την οργάνωση και 

λειτουργία του εργοταξίου, θα πρέπει να κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται: 
 

α) Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των βλαβών του περιβάλλοντος. 

β) Ελαχιστοποίηση κατάτμησης ενοτήτων χρήσεων γης. 

γ) Ελαχιστοποίηση των οποιονδήποτε δεσμεύσεων που προκαλεί το έργο για 

περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. 
  

Ειδικότερα, κατά την λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η 

καταστροφή του πρασίνου. 

 

21.3. Θα γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων και να τηρούνται οι εξής όροι: 
 

α) Επιβάλλεται να εξασφαλισθεί η συγκέντρωση των λυμάτων του εργοταξίου σε 

στεγανούς βόθρους και η μεταφορά/διάθεσή τους σε χώρους που θα υποδείξουν οι 

αρμόδιες αρχές. 
 

β) Ανάλογη συγκέντρωση και διάθεση απαιτείται και για τα υπόλοιπα απόβλητα του 

εργοταξίου, όπως λάδια, πετρελαιοειδή, χημικά κλπ. σε βόθρους χωριστούς απ´ 

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

απόνερων καθαρισμού των μονάδων παραγωγής και μεταφοράς σκυροδέματος. 
 

γ) Αποφυγή ρύπανσης κατά την εκφόρτωση των υλικών, καυσίμων κλπ. στο χώρο του 

εργοταξίου, από οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς. 
 

δ) Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος με προϊόντα επεξεργασίας υλικών. 

 

21.4. Η αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων, απαιτεί: 
 

α) Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή/και κατασκευή παρακαμπτηρίων οδών  

εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας. 
 

β) Αποφυγή σχηματισμού εστιών μόλυνσης (π.χ. από λιμνάζοντα νερά). 
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γ) Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ηχορρύπανσης με χρήση μηχανικού εξοπλισμού, 

εφοδιασμένου με αντιθορυβικές διατάξεις. 
 

δ) Σήμανση/επισήμανση των χώρων εργασίας για την διασφάλιση της κυκλοφορίας. 
 

Οι όροι, οι περιορισμοί, οι διαδικασίες και οι τυχόν άδειες που θα απαιτηθούν σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους της παρ. 21.1α της παρούσας ή σύμφωνα με 

τους σχετικούς όρους που θα θεσπιστούν εκ των υστέρων, θα πραγματοποιηθούν από 

τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. 

 

21.5 Ειδικότερες απαιτήσεις προστασίας του Περιβάλλοντος  
 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενες παραγράφους, οι οποιεσδήποτε αποθέσεις 

περισσευμάτων προϊόντων ορυγμάτων ή άλλων προϊόντων θα πρέπει να γίνονται σε 

θέσεις που να μην δημιουργούν οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιβάλλον και να έχουν 

την έγκριση των αρμοδίων αρχών (οι δε θέσεις αυτές θα εξασφαλισθούν με ευθύνη και 

δαπάνες του Αναδόχου, χωρίς να αναλαμβάνει η Υπηρεσία καμμία δέσμευση). 
 

Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον Ανάδοχο και στις εγκαταστάσεις 

παραγωγής αδρανών υλικών και ασφαλτομιγμάτων, σχετικά με τις περιβαλλοντικές τους 

επιπτώσεις. 
 

Επισημαίνεται ότι, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας (τρόπος εκμετάλλευσης, έκταση 

και μορφή αποκάλυψης, εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κλπ.) αποτελεί υποχρέωση του 

Αναδόχου. Επισημαίνεται επιπλέον ότι θα πρέπει να πληρούνται και οι οποιεσδήποτε 

άλλες προϋποθέσεις προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις εγκρίσεις των 

αρμοδίων αρχών. 
 

 

Άρθρο 22ο:  

Δημοσιότητα 
 

22.1 Σε εμφανείς αντιπροσωπευτικές θέσεις, και σε συνεργασία με την Υπηρεσία, ο 

Ανάδοχος υποχρεώνεται, να τοποθετήσει τουλάχιστον δύο (2) «Πινακίδες αναγγελίας 

έργου» (ανά οδικό άξονα της εργολαβίας) σύμφωνα με τον επικοινωνιακό οδηγό ΕΣΠΑ, 

οι οποίες θα αναγράφουν τον τίτλο της Αρχής που εκτελεί τα έργα, την ονομασία του 

εκτελούμενου έργου και τον χρηματοδότη.   
 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να τοποθετεί πληροφοριακές πινακίδες οποιωνδήποτε 

διαστάσεων που έμμεσα ή άμεσα τον διαφημίζουν, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του 

κειμένου των πινακίδων από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.  
 

22.2 Πέραν των γενικών υποχρεώσεων, που, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έχει ο 

Ανάδοχος για την εκτέλεση των έργων και των υποχρεώσεων που καθορίζονται σε 

προηγούμενα άρθρα της παρούσας, ο Ανάδοχος έχει και τις κατωτέρω υποχρεώσεις, με 

την παρατήρηση ότι, για όλα τα ανωτέρω και τα κατωτέρω, δεν δικαιούται ιδιαίτερης 

πληρωμής : 
 

22.2.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση της Υπηρεσίας, καθ΄ όλη 

την διάρκεια εκτέλεσης των έργων, όλα τα όργανα ελέγχου και τα βοηθητικά εξαρτήματα 

που είναι αναγκαία για την παραλαβή και τον έλεγχο των έργων. 
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22.2.2 Στην σύμβαση προβλέπεται η σύνταξη του μητρώου του έργου έναντι αμοιβής. Στην τιμή 

μονάδος περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
 

α. Λήψη, εκτύπωση και παράδοση τεσσάρων αντιτύπων και του αρνητικού σειράς 

φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του έργου. 
 

β. Λήψη, εκτύπωση και παράδοση εγχρώμων διαφανειών (slides) των ανωτέρω. 
 

γ. Ταινία video συνολικής διάρκειας όχι μικρότερης των 30’ λεπτών, που θα 

περιλαμβάνει χαρακτηριστικές φάσεις της κατασκευής. 
 

22.2.3 Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει, χωρίς προηγούμενη έγγραφη 

έγκριση της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση σχετικά με το έργο ή 

κάποιο τμήμα του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Άρθρο 24ο  

Ποιοτικός έλεγχος 

 

24.1 Διασφάλιση ποιότητας 

 

24.1.1 Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων 

 

1) Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιμα ή 

ημικατεργασμένα προϊόντα που προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου, 

συνοδευόμενα, όπου απαιτείται από τα συμβατικά τεύχη, από κατάλληλα 

πιστοποιητικά ποιοτικής συμμόρφωσης.  Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών 

απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο 

υλικών που δεν έχουν προηγουμένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

2) Όλα τα προσκομιζόμενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωμάτωση στα έργα 

θα είναι καινούργια, χωρίς ελαττώματα και θα πληρούν τους αντίστοιχους 

συμβατικούς όρους, που καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά 

των ειδών και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. 

3) Ειδικότερα, ως προς τον έλεγχο προσκομιζόμενων ειδών και υλικών και την 

παραλαβή υλικών με ζύγιση ισχύουν τα εξής: 

i.  Όλα τα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωμάτωσή τους σε 

αυτό θα πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, όπως ορίζεται στα 

συμβατικά τεύχη. 

ii. Για την 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 τους, 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  

σ΄ αυτό, καθώς και για τον χαρακτηρισμό των εδαφών, ισχύουν τα 

προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία.  

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

χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου, θα εφαρμόζονται οι σχετικές 

διατάξεις του Π.Δ. 334/94 «Προϊόντα Δοκιμών Κατασκευών». 

v. Η παραλαβή υλικών με ζύγιση, για όσες εργασίες του έργου κατατάσσονται 

σ΄αυτή την κατηγορία, θα γίνεται σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη. 

 

24.1.2 Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγμάτων υλικών – διαδικασία εγρίσεων 

 

 1) Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει στην Υπηρεσία, για προέγκριση της παραγγελίας των 

ειδικών υλικών που προβλέπονται προς ενσωμάτωση ή χρήση στο έργο  τα 

αναλυτικά τεχνικά στοιχεία τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 18ο  της 

παρούσας ΕΣΥ, εντος 45 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης . 

2)  Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει την 

χρησιμοποίηση οποιουδήποτε υλικού, για το οποίο δεν τεκμηριώνεται, κατά την 
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κρίση της, ότι τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα 

συμβατικά τεύχη.  Επίσης, θα ληφθεί υπ΄όψη η αξιοπιστία του προμηθευτικού οίκου 

ή βιομηχανίας, η ύπαρξη οργανωμένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα για 

εισαγόμενα είδη, η παρεχόμενη υποστήριξη μετά την πώληση κτλ. Από ενδεχόμενη 

απόρριψη του προτεινόμενου υλικού ή είδους από την Υπηρεσία, λόγω ελλιπούς 

τεκμηρίωσης, δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης 

φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας. 

3) Οι παραπάνω υποβολές στοιχείων στην Υπηρεσία, για έγκριση, θα γίνονται τριάντα 

(30) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν από την παραγγελία, έτσι ώστε η 

Υπηρεσία να έχει στην διάθεσή της δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες για να 

εκτελέσει τις οποιεσδήποτε κατ΄ αυτήν αναγκαίες δοκιμές, να διερευνήσει κατάλληλα 

το θέμα και να διατυπώσει διαφωνία, αποδοχή ή οποιαδήποτε παρατήρηση και να 

απομένουν επίσης (15) ημερολογιακές ημέρες στον Ανάδοχο για να 

αναπροσαρμόσει, σύμφωνα με τις απόψεις της Υπηρεσίας, την παραγγελία του.  

4)  Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο χρονοδιάγραμμα του έργου θα εξασφαλίζονται τα 

κατάλληλα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης και  

παραγγελίας των εν λόγω υλικών,  ώστε να μη δημιουργούνται καθυστερήσεις στην 

εκτέλεση των έργων. 

5)  Η έγκριση των υλικών από την Υπηρεσία, που γίνεται για την πραγματοποίηση της 

παραγγελίας, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του και την υποχρέωσή 

του να είναι τα είδη που θα εγκαταστήσει σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και να 

αποδειχθεί τούτο κατά τις δοκιμές και παραλαβές των κατασκευών. 

6)  Η Υπηρεσία διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμα να προβαίνει σε δειγματοληψία επί 

των υλικών που προσκομίσθηκαν στο εργοτάξιο και να εκτελεί δοκιμές παραλαβής, 

σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, καθώς και να διατάξει την άμεση απομάκρυνση 

από το εργοτάξιο κάθε υλικού, έτοιμου προϊόντος κτλ., που δεν πληροί τους 

συμβατικούς όρους που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους. 

7)  Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλμένη επιλογή από τον 

Ανάδοχο και απόρριψη της από την Υπηρεσία, καθώς και η επανυποβολή νέων 

στοιχείων από τον Ανάδοχο, δεν θα αποτελεί λόγο για παράταση των συμβατικών 

προθεσμιών αποπεράτωσης του έργου. 

8)  Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει την ενσωμάτωση 

στο έργο προϊόντων, για τα οποία θα εκφράζονται αμφιβολίες διαθεσιμότητας, 

αξιοπιστίας της παραγωγής (βιοτεχνικής ή βιομηχανικής) ή ύπαρξης οργανωμένης 

αντιπροσωπείας στην Ελλάδα (για εισαγόμενα προϊόντα από το εξωτερικό).  

Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογήσει μόνη εκείνη αν τα 

οποιαδήποτε σχετικά προϊόντα θα ανταποκριθούν αξιόπιστα υπό τις συνθήκες και 

την χρονική περίοδο για τις οποίες προορίζονται και με προϋπόθεση εύλογης 

δαπάνης συντήρησης. Από τα κατά τα ανωτέρω δικαιώματα της Υπηρεσίας για 

προϊόντα, κατά τα άλλα σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, δεν προκύπτει για τον 

Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης 

προθεσμίας. 
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24.1.3    Φύλαξη υλικών 
 

1)  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και φυλάσσει, με μέριμνα και δαπάνη του, σε 

ιδιαίτερους χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο. Ομοίως, σε ιδιαίτερους 

χώρους θα φυλάσσονται τα κατά τα ανωτέρω δείγματα υλικών. 
 

2) Οι χώροι αποθήκευσης των υλικών και δειγμάτων τα οποία έχουν διέλθει ποιοτικό 

έλεγχο, θα ευρίσκονται στο εργοτάξιο ή σε άλλο κατάλληλο χώρο του Αναδόχου, 

όπως θα συμφωνηθεί μεταξύ του Αναδόχου και της Υπηρεσίας. 

 

24.2 Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει προς έγκριση στην Υπηρεσία 

Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 158 του 

ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει.  Η αμοιβή για το 

ΠΠΕ εμπεριέχεται ανηγμένη στις τιμές της Προσφοράς και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται 

καμμία άλλη αμοιβή. 

 

24.3 Υπεύθυνος ποιότητας έργου 
 

1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη την διάρκεια του έργου, να καλύπτει με ένα 

εξειδικευμένο στέλεχος την 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 αναφέρεται στον Προϊστάμενο του εργοταξιακού γραφείου, σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος, ώστε να λαμβάνονται μέτρα βελτίωσης του.  
 

2) Επίσης ο Υπεύθυνος ποιότητας οφείλει να ενημερωθεί σχετικά με το αντικείμενο του 

για τις διαδικασίες του συστήματος διασφάλισης ποιότητας της Υπηρεσίας, εφ΄όσον 

διατίθεται τέτοιο, για να τις λάβει υπ΄όψη του κατά την εκτέλεση των εργασιών 

κατασκευής, αλλά και κατά την σύνταξη του προγράμματος ποιότητας του έργου και 

των υποστηρικτικών εγγράφων. 

 

24.4 Απαιτήσεις Ποιοτικού Ελέγχου 
 

24.4.1 Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου  
 

Οι εργαστηριακές δοκιμές θα εκτελούνται σε Εργαστήριο (-α) που θα εγκριθούν από την 

Υπηρεσία μετά από πρόταση του Αναδόχου,  κατάλληλα εξοπλισμένο και πιστοποιημένο 

για τους προβλεπόμενους ελέγχους και δοκιμές.   

 

24.4.2 Εργαστηριακοί Έλεγχοι 
 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των εργαστηριακών αποτελεσμάτων του 

άρθρου 24.4.1, αποστέλλοντας δείγματα στο Περιφερειακά Εργαστήριο. Η  δαπάνη για 

την αποστολή και τον εργαστηριακό έλεγχο των δειγμάτων βαρύνουν τον Ανάδοχο. Το 



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)   ΣΕΛ.  41 

ποσοστό αυτών των ελέγχων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των απαιτουμένων 

δοκιμών σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 
 

Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός δοκιμών που χρειάζεται να γίνουν για να 

παραληφθούν οι αντίστοιχες εργασίες είναι: 

 

 Συμπυκνώσεις 
 

α. Επιχωμάτων, ανά 500 m3 συμπυκνωμένου όγκου : Μία (1) δοκιμή 

β. Υποβάσεων και βάσεων μηχανικώς σταθεροποιημένων, για 

κάθε  στρώση ανά 150 m μήκος κλάδου οδού : 

Μία (1) δοκιμή 

γ. Ασφαλτικές επιστρώσεις, ανά 150 m. μήκους κλάδου οδού : Μία (1) δοκιμή 

 

 Έλεγχος κοκκομετρικής διαβάθμισης. 
 

α. Αδρανή οδοστρωσίας, ανά 500 m3.                  Μία (1) δοκιμή 

β. Αδρανή στραγγιστηρίων ανά 200 m3. Μία (1) δοκιμή 

 

Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδύναμου άμμου. 
 

α. Αδρανή σκυροδεμάτων, ανά  500 m3. Μία (1) δοκιμή 

β. Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών, ανά 500 m3. Μία (1) δοκιμή 
[ Οι δοκιμές αδρανών σκυροδεμάτων και ασφαλτικών απαιτούνται μόνον στην 

περίπτωση παραγωγής τους σε εργοταξιακές εγκαταστάσεις ] 

 

Δοκίμια Σκυροδέματος. 
 

α. Για σκυροδέματα μη οπλισμένων στοιχείων που  παράγονται  

σε  μόνιμη  εγκατάσταση   

τρία δοκίμια ανά 

150 m3   

β. Για οπλισμένα σκυροδέματα:. Έξη δοκίμια ανά 

σκυροδέτηση 

γ. Εάν η ημερήσια ποσότητα σκυροδέματος είναι μικρότερη από 

50 m3, θα λαμβάνονται τρία δοκίμια για την ποσότητα αυτή. 

 

 

 Έλεγχος ποσοστού ασφάλτου και κοκκομέτρησης ασφαλτομίγματος.  
 

 Μία (1) δοκιμή ανά 150 m3 χαλαρού ασφαλτομίγματος. 

 

 Έλεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοσκυροδέματος κατά MARSΗALL. 
 

 Μία (1) δοκιμή ανά 250 m3 χαλαρού όγκου ασφαλτομίγματος και πάντως τουλάχιστον μία 

(1) δοκιμή ανά 4.000 m2 στρώσης τάπητα. 

 

 Για τον έλεγχο χαρακτηριστικών δεικτών αδρανών υλικών (PSV, A,A,L,A, υγεία, σχήμα 

κόκκων κλπ.) 
 

 Μία (1) δοκιμή ανά 500 τόνους αδρανών υλικών και πάντως τουλάχιστον μία (1) δοκιμή 

ανά  5.000 m2 στρώσης τάπητα. 

 

 Έλεγχος ισοδύναμου άμμου αδρανών ασφαλτικών κατά την  παραγωγή του 

ασφαλτομίγματος. 
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Μία (1) δοκιμή ανά ημερήσια παραγωγή.                                         

     

 

Παρατήρηση: 

Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο της κανονικής παραγωγής και εκτέλεσης των 

έργων και όχι στην περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούμενες  

πολλαπλές δοκιμές για την ρύθμιση της παραγωγής δεν λαμβάνονται υπόψη στον 

ελάχιστο, ως ανωτέρω, αριθμό δοκιμών. 

 

Άρθρο 25ο  

Mητρώο Έργου 

  

25.1 Ο Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία το Μητρώο 

του Έργου, το οποίο, στην πλήρη του μορφή, θα περιλαμβάνει τα εξής : 

 

(1) Πλήρη σειρά των σχεδίων του έργου με τις διαστάσεις που τελικά εφαρμόσθηκαν. 

Τα σχέδια αυτά καταρχήν θα περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα σχέδια των μελετών του 

έργου που χορηγήθηκαν στον Ανάδοχο της κατασκευής, συμπληρωμένων από τα 

σχέδια των μελετών που συντάχθηκαν από τον Ανάδοχο και από όσα σχέδια κατά 

τα λοιπά απαιτούνται για την πλήρη περιγραφή και αποσαφήνιση της κατασκευής.   

 

(2) Τεύχος για όλες τις δοκιμές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου με αντίγραφα όλων 

των αντίστοιχων πιστοποιητικών. 

 

(3) Έκθεση στην οποία θα αναφέρονται οι κύριες φάσεις εκτέλεσης των εργασιών, οι 

μέθοδοι κατασκευής που χρησιμοποιήθηκαν, οι δυσκολίες που συναντήθηκαν κλπ. 

  

(4)  Τα στοιχεία της § 2.9.Β΄ της με αρ. πρωτ. Δ1ΠΑΔ/οικ./889/27-11-2002 Απόφασης 

Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (Φ.Ε.Κ. 16Β/2003) περί ΣΑΥ και ΦΑΥ. 

 

25.2 Τα στοιχεία του Μητρώου του Έργου αριθμημένα και ταξινομημένα σε φακέλους θα 

συνταχθούν στα Ελληνικά και θα υποβληθούν στην Υπηρεσία σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  

 

Άρθρο 26ο 

Ασφαλίσεις προσωπικού και έργου - Πρόληψη ατυχημάτων 

 

26.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Ε.Ε., τους Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες 

της Υπηρεσίας, που αφορούν στην υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, αναφέρονται μερικές διατάξεις όπως : 

 

• Το Π.Δ. 305/96 (Φ.Ε.Κ. 212Α/96) ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και  

υγείας κλπ.  

•    Το Π.Δ. 778/80 (Φ.Ε.Κ. 193Α/80) περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση 

οικοδομικών εργασιών. 

• Το Π.Δ. 1073/81 (Φ.Ε.Κ. 260Α/81) περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση κλπ. 

έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού. 

• Τον Ν. 1430/84 (Φ.Ε.Κ. 49Α/84) περί ασφάλειας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ. 

• Το Π.Δ. 395/94 (Φ.Ε.Κ. 220Α/94), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/89 (Φ.Ε.Κ. 

94Α/99) και Π.Δ. 304/2000 (Φ.Ε.Κ. 241Α/00) ασφάλεια και υγεία περί την 

χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας. 

• Το Π.Δ. 396/94 (Φ.Ε.Κ. 220Α/94) ασφάλεια και υγεία στην χρήση εξοπλισμών 

ατομικής προστασίας. 

• Τον Ν. 1568/84 (Φ.Ε.Κ. 177Α/85) υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και τα 

Π.Δ.τα 17/96 (Φ.Ε.Κ. 11Α/96) και 224/88 (Φ.Ε.Κ. 138Α/88).   

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατ’ εφαρμογή των Υπουργικών Αποφάσεων με αρ. πρωτ. :  

 

• ΔΙΠΑΔ/οικ. 177/01 (Φ.Ε.Κ. 266Β/01) και  

• ΔΕΕΠΠ/οικ. 08/01 (Φ.Ε.Κ. 686Β/01), 

 

στην περίπτωση που υποβάλει οριστική μελέτη, να συντάξει και Σχέδιο Ασφάλειας και 

Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).  

Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει όλα τα στοιχεία που ορίζονται στην με αρ. 

πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ. 889/03 (Φ.Ε.Κ. 16Β’/03) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (όπως  

ΣΟΔΑΥΕ, Σ.Α.Υ., Φ.Α.Υ. κλπ.) και να προβεί στις οριζόμενες σ΄ αυτήν ενέργειες (π.χ. 

ορισμό υπευθύνων, γνωστοποιήσεις σε αρμόδια όργανα κλπ.), για την οργάνωση του 

εργοταξίου του και την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σ΄αυτό. Εφιστάται η 

προσοχή του Αναδόχου στο ότι ο Φ.Α.Υ., προσηκόντως ενημερωμένος, αποτελεί 

απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή του έργου (σχετική η με αρ. πρωτ. 

οικ. 433/19-09-2000 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ).  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με 

πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να κατασκευάσει και 

τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα επισήμανσης και απαγόρευσης 

επικίνδυνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικές και συμβουλευτικές πινακίδες, τόσο 

για τους εργαζόμενους, όσο και για τους κινούμενους στο εργοτάξιο. 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)   ΣΕΛ.  44 

Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό τα απαιτούμενα κατά 

περίπτωση εργασίας ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή 

εργασία. Ενδεικτικά αναφέρονται: κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, 

γάντια, μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών κλπ. Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούμενο φωτισμό για την ασφάλεια του 

προσωπικού και κάθε τρίτου.  
 

Για την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις γενικά του 

εργοταξίου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει:  
 

α) για τον περιοδικό καθαρισμό του χώρου του εργοταξίου από επικίνδυνα και 

αναφλέξιμα υλικά και την κατάλληλη διάθεσή τους 

β) για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης 

γ) να μην πραγματοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή και άλλων ανοικτής πυράς κοντά 

σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και 

των γειτονικών ιδιοκτησιών τρίτων (εργοστάσια, δεξαμενές υγρών καυσίμων κλπ.) 

δ) η αποθήκευση των εκρηκτικών υλών να γίνεται ύστερα από, και σύμφωνα με 

σχετική άδεια των αρμοδίων αρχών. 
 

Για εργασίες που απαιτούν ειδικά μέτρα ασφάλειας, όπως εργασία σε μεγάλο ύψος κλπ., 

ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα ενδεδειγμένα πρόσθετα και ειδικά μέτρα 

ασφάλειας και να εφαρμόζει αυστηρά τους κανονισμούς που ισχύουν για την πρόληψη 

ατυχημάτων.  
 

Ρητά καθορίζεται, ότι ανεξάρτητα από όλα τα προαναφερθέντα, ο Ανάδοχος παραμένει 

μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και 

είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και σωστών μέτρων ασφάλειας και η 

τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων, ισχύουν γενικά 

όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που δεν 

προβλέπονται από αυτή, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης 

ατυχημάτων. 
 

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

ζημιών και ατυχημάτων από την χρήση εκρηκτικών υλών, όπως ελεγχόμενες εκρήξεις, 

συστήματα συναγερμού για την προειδοποίηση ατόμων στους χώρους των εκρήξεων, 

λήψη προστατευτικών μέτρων για παρακείμενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ. 
 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται σε μη 

τήρηση των θεσμοθετημένων διαδικασιών και στην μη λήψη των απαραίτητων μέτρων 

ασφάλειας, και για κάθε ζημιά που θα προκληθεί σε τρίτους από τους ανωτέρω λόγους. 

 

26.2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά και να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και 

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

ιδιοκτησίες, προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις σ’ αυτές. 

Επίσης, θα ασφαλίσει τον ιδιοκτήτη του έργου έναντι οποιασδήποτε οικονομικής 

απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακειμένων ιδιοκτησιών ή ενοίκων τους. 
 

Η προαναφερθείσα υποχρέωση του Αναδόχου αφορά σ’ όλες τις περιοχές όπου 

εκτελούνται εργασίες, όπως άκρα έργου, εργοτάξιο, λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι 

απόθεσης, δρόμοι κλπ.  
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26.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει στον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) και στα λοιπά ασφαλιστικά 

ταμεία όλο το προσωπικό που θα απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι, του σύμφωνα με 

τις περί ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) διατάξεις. 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του 

έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες, που λειτουργούν νόμιμα εντός χώρας 

μέλους της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις περί ΕΦΚΑ (τ. 

ΙΚΑ) διατάξεις. Η διάταξη αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό, όσο και για το αλλοδαπό 

προσωπικό. 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία, που μπορεί σύμφωνα 

με την Ελληνική Νομοθεσία να ασφαλίζει παρεμφερή έργα, τα αυτοκίνητα που θα 

χρησιμοποιούνται στο έργο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.  
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει με πλήρη ασφάλεια σε αναγνωρισμένη 

ασφαλιστική εταιρεία όλα τα μηχανήματά του. Διευκρινίζεται ότι, σε ουδεμία περίπτωση 

ούτε σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή ατυχήματος, ο Ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει 

από τον Κύριο του Έργου αποζημίωση για τυχόν ζημιά ή ολική απώλεια μηχανήματος. 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει, για το σύνολο της αξίας και κατά παντός 

κινδύνου (κλοπή, φθορά, φωτιά, κατολισθήσεις κλπ.) για το χρονικό διάστημα από την 

παραλαβή μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο έργο, τα υλικά, που θα έχουν παραληφθεί 

από την Υπηρεσία επί τόπου του έργου και επομένως θα ανήκουν σ’ αυτήν. Σε 

περίπτωση που η παραλαβή των υλικών από την Υπηρεσία γίνεται σε αποθήκες του 

Αναδόχου ή σε άλλους χώρους μακριά από το εργοτάξιο, αλλά μέσα στα όρια του 

Ελληνικού Κράτους, η ασφάλιση θα καλύπτει και την μεταφορά. Κανένα υλικό δεν θα 

παραλαμβάνεται στο εξωτερικό (έστω και αν εκεί γίνεται ο ποιοτικός του έλεγχος μερικά 

ή ολικά) και γι’ αυτό η ασφάλιση για την μεταφορά υλικών από το εξωτερικό είναι 

αποκλειστικά ευθύνη του Αναδόχου.   

 

26.4. Ο Ανάδοχος θα συνάψει με δικές του δαπάνες, με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές 

εταιρείες, που θα λειτουργούν νόμιμα εντός χώρας - μέλους της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και 

που, χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Συμβατικών Τευχών και η Ελληνική 

Νομοθεσία, μπορούν να ασφαλίσουν παρεμφερή έργα, πλην των ασφαλειών που έχουν 

προαναφερθεί, και τις ακόλουθες ασφαλίσεις : 
 

Οι κατωτέρω αναφερόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά 

κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου, που απορρέουν από την 

σύμβαση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις προβλεπόμενες από τα σχετικά ασφαλιστήρια 

συμβόλαια εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ. και ο Ανάδοχος 

παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και 

πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των προαναφερθέντων ασφαλιστηρίων.   

 

Ι. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου του έργου 
 

Αντικείμενο ασφάλισης θα είναι η συνολική αξία του υπό κατασκευήν έργου (εξοπλισμός, 

υλικά, υπηρεσίες κλπ.), συμπεριλαμβανομένων των τυχόν συμπληρωμάτων της 

σύμβασης, αναθεωρήσεων ή/και αναπροσαρμογών (θετικών ή αρνητικών) του 

συμβατικού τιμήματος.  
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητεί από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήματα 

την αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, σύμφωνα με την πραγματική αξία 

του έργου και οι ασφαλιστές να παραιτούνται του δικαιώματος της υπασφάλισης. 
 

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή 

καταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλονται ή προκαλούνται από οποιοδήποτε λόγο 

ή αιτία(δηλ. ανωτέρα βία, τυχαία περιστατικά, καθώς επίσης λανθασμένη μελέτη ή/και 

κατασκευή (Manufacturer’s Risk), ελαττωματικά υλικά, λανθασμένη εργασία κλπ.), με 

εξαίρεση τους κινδύνους που συνήθως εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα συνήθη 

ασφαλιστήρια κατά παντός κινδύνου (π.χ. πόλεμος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, 

επανάσταση, κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία κλπ). Οι 

βλάβες/καταστροφές από σεισμούς και άλλα παρόμοια ατυχήματα, συμβάντα κλπ. θα 

καλύπτονται.  
 

Επίσης, θα ασφαλίζονται οι μόνιμες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του 

Αναδόχου, καθώς  και ο εν γένει μηχανολογικός εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιηθεί για 

την κατασκευή του έργου. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι 

οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς κλπ.(εξαιρουμένων των μηχανολογικών και 

ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία ή/και τυχαία 

περιστατικά.   
 

Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει το έργο από την έναρξη των εργασιών ή την μεταφορά 

των πρώτων υλικών στα εργοτάξια, μέχρι την γνωστοποίηση στον Ανάδοχο της 

έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου, με επέκταση της ισχύος 

του για την κάλυψη της περιόδου συντήρησης. 

 

ΙΙ. Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων 

 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου έναντι Τρίτων και 

οι ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για : σωματικές 

βλάβες, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα ακίνητα ή κινητά ή 

και ζώα, που προξενούνται καθ’ όλη την διάρκεια και εξ΄ αιτίας των εργασιών 

κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών και διαφόρων άλλων 

ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές και εφ’ όσον εκτελούνται στα πλαίσια των 

συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη των εργασιών ή με την εγκατάσταση 

του Αναδόχου στον τόπο του έργου, θα λήγει δε την ημερομηνία της αποπεράτωσης των 

εργασιών κατασκευής, που πρέπει να γνωστοποιηθεί γραπτά στην Ασφαλιστική Εταιρεία 

από την Υπηρεσία. 
 

Τα όρια αποζημίωσης, για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε ένα ενιαίο 

ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, πρέπει να είναι ανά περιστατικό τα 

ακόλουθα: 
 

α. Για υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα τρίτων, ανεξάρτητα από τον 

αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων: 700.000 € 

β. Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατ’ άτομο και ατύχημα: 300.000 € 

γ. Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων μετά από ομαδικό ατύχημα ανεξάρτητα από 

τον αριθμό των παθόντων: 1.500.000 € 

δ. Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλειας: 4.000.000 €. 
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Γενικοί όροι ασφαλίσεων 
 

Η Υπηρεσία, το εν γένει προσωπικό της και οι τυχόν σύμβουλοί της και το προσωπικό 

τους, θεωρούνται Τρίτα Πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της 

διασταυρουμένης ευθύνης αλλήλων (Cross Liability). 

 

Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά 

του Αναδόχου ή της Υπηρεσίας και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η 

βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω προσώπων, η οποία 

καλύπτεται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλλει δε κάθε 

ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται με την αστική 

ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα όρια 

ευθύνης των ασφαλιστηρίων. 
 

Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος αγωγής κατά της Υπηρεσίας, των 

συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τη, στην περίπτωση που η 

βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των ανωτέρων προσώπων. 
 

Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της 

Υπηρεσίας (ευθύνη προστήσαντος). 

 

Στα ασφαλιστήρια της παρούσας παραγράφου 26.4 θα περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι 

γενικοί όροι: 
 

Η Υπηρεσία και οι σύμβουλοί της, οι συνεργάτες της και οι υπάλληλοί της θα είναι 

συνασφαλιζόμενοι. 
 

Τα εν λόγω ασφαλιστήρια δεν δύναται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς 

την γραπτή, δια συστημένης επιστολής που να προηγείται κατά εξήντα (60) μέρες 

(ημερολογιακές), σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας τόσο προς τον 

Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία. 
 

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής του έργου, ο Ανάδοχος μεταβιβάζει και 

εκχωρεί στην Υπηρεσία εξ αρχής τα ποσά των απαιτήσεών του από το ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο, που θα καταβάλλονται απ’ ευθείας στην Υπηρεσία ύστερα από σχετική 

αίτησή της, χωρίς να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του Αναδόχου. 
 

Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, 

των υπαλλήλων της, συμβούλων και συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, σε 

περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των 

προσώπων αυτών. 

 

Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδίδει στην Υπηρεσία τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δέκα 

πέντε (15) μέρες τουλάχιστον πριν αρχίσει η περίοδος ασφάλισης. Διαφορετικά η 

Υπηρεσία, χωρίς ειδοποίηση, μπορεί να συνάψει τα υπ΄ όψη ασφαλιστήρια με 

ασφαλιστική εταιρεία της προτίμησής της, στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες 

του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή, και για 

λογαριασμό του, σαν πληρεξούσιος. 
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Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, 

το έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, μπορεί να ασφαλιστεί έναντι όλων των 

ενδεχομένων κινδύνων από την Υπηρεσία και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα 

βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

 

26.5. Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο, βαρύνουν τον 

Ανάδοχο και δεν θα τύχει ιδιαίτερης πληρωμής γι’ αυτές.  

 

 

 

 
 

 
 

ΡΕΘΥΜΝΟ  ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 
(Τόπος – Ημερομηνία) 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

         Κουκάκης Νικόλαος 

 Πολιτικός Μηχανικός  με Α΄β 

 

                                                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

                                                                                 Ρανουτσάκη Ελένη 

                                                                         Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β 

 

 
 

  

 

             Ρανουτσάκη Ελένη 

     Πολιτικός Μηχανικός  με Α΄β  

 

                                                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

                                                                                 Ρανουτσάκη Ελένη 

                                                                         Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β 

 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση  
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