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Ορισµοί – Συντοµογραφίες   

 

Έργο ή Εργολαβία : καλείται το πλήρες Συµβατικό Αντικείµενο που εντέλλεται να κατασκευαστεί, 
όπως περιγράφεται από την Τεχνική Μελέτη και τα Συµβατικά τεύχη µε τίτλο "Ενεργειακή αναβάθµιση 
των υφιστάµενων ∆ηµοτικών Κτιρίων  (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ∆ήµο Αµαρουσίου )".  
 
Κύριος του έργου (ΚτΕ): ∆ήµος Αµαρουσίου 
 
Φορέας υλοποίησης του έργου: είναι ο ∆ήµος Αµαρουσίου που έχει αναλάβει, δια της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του, την εκπόνηση και έγκριση της µελέτης, την δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης και διενέργεια 
της ∆ηµοπράτησης σύµφωνα µε τους Όρους της ∆ιακήρυξης και την εν γένει ∆ιοίκηση και Επίβλεψη 
του εν λόγω έργου. 
 
Εργοδότης: ∆ήµος Αµαρουσίου 
 

Ανάδοχος: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύµπραξη που συνάπτει µε τον εργοδότη 
σύµβαση της παραγράφου 7στ  του άρθρου 1 του Ν.3669/2008. 

 

Προϊσταµένη Αρχή (Π.Α.): ∆ήµος Αµαρουσίου. 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία / Επιβλέπουσα Υπηρεσία (∆.Υ.): ∆/νση Τεχνικών Έργων ∆ήµου 

Αµαρουσίου. 

Οικονοµικό Αντικείµενο της Σύµβασης ή αξία της Σύµβασης: Η προβλεπόµενη από τη σύµβαση 
αµοιβή του αναδόχου.  
 
Σύµβαση: είναι το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώµατα  και τις υποχρεώσεις των 
συµβαλλόµενων µερών και οι οποίοι περιλαµβάνονται στα τεύχη του διαγωνισµού, στην απόφαση 
έγκρισης του αποτελέσµατος, στην απόφαση κατακύρωσης και στο ιδιωτικό συµφωνητικό που 
υπογράφεται µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών.  
 
Υπεργολαβία: θα καλείται η Σύµβαση µίσθωσης έργου µεταξύ του αναδόχου δηµοσίου έργου και 
εργοληπτικής επιχείρησης του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 80 του ν. 3669/2008 για την 
κατασκευή µέρους του έργου που έχει αναληφθεί από τον Ανάδοχο.  
 
Συµβατικό αντικείµενο της Εργολαβίας: συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον ανάδοχο 
όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Ιδιωτικό Συµφωνητικό και τα αναπόσπαστα 
Συµβατικά Τεύχη, για την εκτέλεση του Έργου όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 11 της ∆ιακήρυξης.  
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Συµβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ του Εργοδότη και του 
αναδόχου µαζί µε τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συµπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην 
παράγραφο 1.4 της παρούσας Σ.Υ. 
 
Ποιότητα Τεχνικού έργου: Είναι η συµµόρφωση του παραγόµενου µέσω της εργολαβίας Τεχνικού 
Έργου µε τις προκαθορισµένες (από τις Μελέτες, Συµβατικά Τεύχη, Πρότυπες και λοιπές Τεχνικές 
Προδιαγραφές, Νοµοθεσία) απαιτήσεις του ΚτΕ που έχουν σχέση µε την έντεχνη κατασκευή, αντοχή, 
την ανθεκτικότητα, τη οικονοµία, τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια, την αισθητική και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. 
 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας: Η οργανωτική δοµή, οι ευθύνες, οι διαδικασίες, οι διεργασίες, οι 
καταγραφές, οι πόροι και τα µέσα που θα εφαρµόσει και µε τα οποία θα τεκµηριώσει και λειτουργήσει ο 
Ανάδοχος για να µπορέσει να υλοποιηθεί η προαναφερθείσα πολιτική ποιότητας. 
 
Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ): Είναι το έγγραφο στο οποίο διατυπώνονται οι ειδικές πρακτικές 
και τα µέσα για την ποιότητα καθώς και η αλληλουχία των δραστηριοτήτων, που θα χρησιµοποιήσει ο 
Ανάδοχος στην συγκεκριµένη Εργολαβία. 
 
ΑΠΚΕ: Αναλυτικό Πρόγραµµα Κατασκευής Έργου 
 
ΕΠΚΕ:  Επικαιροποιηµένο / Ενηµερωµένο Πρόγραµµα Κατασκευής Έργου 
 
ΚτΕ: Κύριος του έργου 
 
Κ.Φ.Α.Ε: Καταµετρητικά Φύλλα Αφανών Εργασιών  
 
ΠΠΑΕ: Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών 
 
Τ.Σ.Υ: Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
Φ.Π.Α.: Φόρος Προστιθεµένης Αξίας 
 
ΟΚΩ: Οργανισµός Κοινής Ωφέλειας   
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ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείµενο της Ε.Σ.Υ 

Το τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων περιλαµβάνει τους συµβατικούς όρους σύµφωνα µε 
τους οποίους πρόκειται να κατασκευαστεί το ανωτέρω έργο σε συνδυασµό και προς τους υπόλοιπους 
όρους της διακήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών και προς τα σχέδια και διαγράµµατα της 
µελέτης και των τυχόν µελετών που µπορεί να απαιτηθούν καθώς και της Εργολαβικής Σύµβασης που 
θα καταρτισθεί για την εκτέλεση του έργου.   
 
1.1 Αντικείµενο του Έργου 
 
Η Εργολαβία που θα συσταθεί µε την Σύµβαση αφορά στην υλοποίηση του έργου "Ενεργειακή 
αναβάθµιση των υφιστάµενων ∆ηµοτικών Κτιρίων  (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ∆ήµο 
Αµαρουσίου )"  προϋπολογισµού  637.983,00€, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.   
 

Φυσικό αντικείµενο του έργου  

Η παρούσα µελέτη αφορά σε παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που θα πρέπει να γίνουν στα 

παρακάτω δηµοτικά κτίρια ώστε να ελαττωθούν οι ενεργειακές δαπάνες και το κτίριο να µπορεί να 

εναρµονιστεί µε τους  νέους κανονισµούς.  

Κτίριο ∆ηµαρχείου  

• Φύτευση δώµατος  

• Αλλαγή των στραγγαλιστικών πηνίων των φωτιστικών φθορισµού µε ηλεκτρονικά και αντικατάσταση 

των φωτιστικών πυρακτώσεως µε φθορίου  

• Εγκατάσταση συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης (ΒΕΜS)  

• Σύστηµα παρουσίασης στοιχείων στο κοινό (όπως θα προκύπτουν από το BEMS) 

5ο Γυµνάσιο Αµαρουσίου  

• Μόνωση του δαπέδου του δώµατος  

• Αλλαγή των κουφωµάτων και υαλοπινάκων 

• Αλλαγή των στραγγαλιστικών πηνίων των φωτιστικών φθορισµού µε ηλεκτρονικά και αντικατάσταση 

των φωτιστικών πυρακτώσεως µε φθορίου  

ΚΑΠΗ Αµαρουσίου, (Περικλέους 20)  

• Εξωτερική θερµοµόνωση του κτιρίου  

• Θερµοµόνωση του δαπέδου του δώµατος  

• Αλλαγή των κουφωµάτων και υαλοπινάκων 
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• Αλλαγή των στραγγαλιστικών πηνίων των φωτιστικών φθορισµού µε ηλεκτρονικά και αντικατάσταση 

των φωτιστικών πυρακτώσεως µε φθορίου  

• Εργασίες λεβητοστασίου για καύση φυσικού αερίου και αντικατάσταση καυστήρα . 

Βρεφονηπιακός Σταθµός οδού Χλόης    

• Εξωτερική θερµοµόνωση του κτιρίου  

• Θερµοµόνωση του δαπέδου του δώµατος  

• Αλλαγή των κουφωµάτων και υαλοπινάκων 

• Αλλαγή των στραγγαλιστικών πηνίων των φωτιστικών φθορισµού µε ηλεκτρονικά και αντικατάσταση 

των φωτιστικών πυρακτώσεως µε φθορίου  

 
 
Οι συµβατικές τιµές µονάδας εργασιών είναι  οι  τιµές  του  τιµολογίου  της µελέτης, µειωµένες κατά την 
υπό του αναδόχου προσφερθείσες εκπτώσεις κατά κατηγορίες.  
 
Αρχικό συµβατικό χρηµατικό αντικείµενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό που θα προκύψει από 
τη διαδικασία επιλογής του αναδόχου.  
 
1.2 Ισχύουσες διατάξεις 

Συµπληρωµατικά µε την Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ), η εκτέλεση των έργων θα διέπεται και 

από τις διατάξεις των κατωτέρω: 

I. Ο Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ – 90 Α/18-4-2013): «∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος 
για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»  

II. Ο Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων, και 
άλλες διατάξεις»  

III. Ο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

IV. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

V. O N. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων − Εναρµόνιση της 
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου1989 (L395) 
και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335) », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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VI. O N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

VII. Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε) 
όπως ισχύει σήµερα.  

VIII. Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/03.12.2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

IX. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

X. Ο Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14.02.2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

XI. Ο Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους τους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

XII. Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για 
κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93) 

XIII. Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Νοεµβρίου 2005», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

XIV. Το Π.∆. 171/15.5.1987 (ΦΕΚ 84/Α΄/2.6.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και 
ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)» και άλλες σχετικές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

XV. H υπ.αρ.∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων µε θέµα: "Έγκριση τετρακοσίων σαράντα 
(440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια 
Έργα" (ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012), καθώς και η εγκύκλιος 26/04.10.2012 της Γ.Γ. ∆ηµ. Έργων. 

XVI. Την Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ/12/13-1-2009 υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. «Οδηγίες για την 
παρακολούθηση και την εφαρµογή των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε)» 

XVII. Η υπ. αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

XVIII. Την Απόφ. ∆ΕΕΠΠ ΟΙΚ. 502/2000 (ΦΕΚ 1265 Β/18-10-2000) «Εφαρµογή Προγραµµάτων 
Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) στα ∆ηµόσια Έργα και Μελέτες» 
 

1.3. Προδιαγραφές και Κανονισµοί 
 
1) Γενικά για την κατασκευή του έργου και των επί µέρους εργασιών έχουν εφαρµογή: 
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(i) Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CΕΝ). 

 
(ii) Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO). 

 
(iii) Οι Ελληνικές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ), κανονισµοί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις (νόµοι, 

διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν στην Ελλάδα, Σε περίπτωση 
πού οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε 
ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ). 

 
2) Για θέµατα που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω Ελληνικές προδιαγραφές, κανονισµούς και 

πρότυπα, µπορούν να εφαρµοσθούν τα κατωτέρω αναφερόµενα εναλλακτικά εθνικά και διεθνή 
πρότυπα: 

 
• Ελληνικές προδιαγραφές και κανονισµοί (ΕΛΟΤ, ΠΤΠ κτλ.) 
• Γερµανικοί κανονισµοί και προδιαγραφές (DΙΝ, VDΕ) 
• Βρετανικές προδιαγραφές και κανονισµοί (ΒS) 
• Γαλλικές προδιαγραφές και κανονισµοί (AFΝOR) 
• Αµερικανικές προδιαγραφές (ΑSΤΜ, AASHTO, ΑWWΑ) 

 
Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισµοί ή και αριθµητικά 
όρια που έρχονται σε αντίθεση µε όσα ορίζονται στη Γενική ή Ειδική ΤΣΥ ή στα λοιπά συµβατικά 
τεύχη για το ίδιο θέµα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συµβατικών τευχών κατά τη σειρά 
ισχύος που ορίζεται στη ∆ιακήρυξη ή, εφόσον δεν ορίζεται εκεί, στη ΓΣΥ. 

 
3) Κάθε επιµέρους πρότυπο θα χρησιµοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος 

ώστε να εξασφαλίζει ότι τα επί µέρους στοιχεία ή τµήµατα των κατασκευών και του εξοπλισµού είναι 
συµβατά µεταξύ τους, ώστε το σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας. 

 
4) ∆ιευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσας σύµβασης υπόκεινται στις διατάξεις των ισχυόντων 

κανονισµών και των σχετικών µε αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε (όπως π.χ. ο 
κανονισµός οπλισµένου σκυροδέµατος, ο κανονισµός φόρτισης δοµικών έργων κτλ). 

 
5) Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισµοί που θα εφαρµοστούν, θα 

πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δηµοπράτησης του υπόψη 
έργου, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών τροποποιήσεών τους. 

 
1.4 Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών 
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Τα τεύχη δηµοπράτησης αλληλοσυµπληρώνονται, σε περίπτωση όµως ασυµφωνίας µεταξύ των 
περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος των παραπάνω τευχών καθορίζεται πάγια όπως 
παρακάτω:  
 

1. Το συµφωνητικό  
2. Η ∆ιακήρυξη  
3. Το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς  
4. Το Τιµολόγιο µελέτης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)  
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατά τους, ΤΣΥ  
7. Η Τεχνική Περιγραφή  
8. Ο Προϋπολογισµός µελέτης  
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία καθώς και οι 

τεχνικές µελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.  

10. Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την 
Υπηρεσία. 

 
Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο:  
 

• Η µε αριθµ. ∆11γ/0/9/7 Υπουργική Απόφαση για την Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση 
Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου και 
Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών (ΦΕΚ 
363/19.02.2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

• Η µε αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273 Υπουργική Απόφαση για την Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια 
Έργα (ΦΕΚ 2261/Β/20.07.2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

• Οι Ευρωκώδικες 

• Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

2.1 Υπάρχουσες µελέτες κατά τη δηµοπράτηση του έργου  
 
Στην διάθεση των διαγωνιζοµένων, είναι οι παρακάτω µελέτες:  
 
1.  Οριστική Αρχιτεκτονική - Φυτοτεχνική Μελέτη για το κτίριο του ∆ηµαρχείου (Πράσινο ∆ώµα)  
2.  Οριστική Ηλεκτροµηχανολογική Μελέτη για το κτίριο του ∆ηµαρχείου (ΒΕΜS) 
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Με την υπογραφή της Σύµβασης θα παραδοθούν στον Ανάδοχο όλες οι διαθέσιµες για την κατασκευή 
του έργου Μελέτες. 
 
Οι διαγωνιζόµενοι συνιστάται, για  περισσότερη αξιοπιστία των διατιθεµένων στοιχείων να προβούν και 
σε δικές τους έρευνες εδάφους – υπεδάφους κ.λ.π.  Η έκταση των ερευνών εναπόκειται στην κρίση των 
∆ιαγωνιζοµένων.  
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ελέγξει την ακρίβεια των χορηγουµένων στοιχείων  όπως εµβαδά, 
όρους δόµησης όπου και όταν απαιτείται, τοπογραφικά διαγράµµατα, εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο 
των οδών κτλ. Επίσης, είναι υποχρεωµένος να συντάξει τυχόν απαιτούµενες µελέτες µε την πληρότητα 
που απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία και τις απαιτήσεις των εµπλεκόµενων φορέων, 
προκειµένου να παραδοθεί το έργο σε λειτουργία σύµφωνα µε τις προδιαγραφόµενες χρήσεις και 
σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Οι δαπάνες για την σύνταξη τυχόν πρόσθετων 
µελετών του έργου, όπως και οι δαπάνες για κάθε µελλοντική συµπλήρωση ή τροποποίηση 
υπαρχόντων  µελετών, περιλαµβάνονται ανηγµένες στις συµβατικές τιµές της προσφοράς του έργου, 
και εποµένως σε καµία περίπτωση δεν δικαιούται ο Ανάδοχος να απαιτήσει αµοιβή για τον λόγο αυτό, 
έστω κι αν για την ολοκλήρωσή τους, απαιτηθεί η υποβολή και πρόσθετων στοιχείων µη 
περιγραφοµένων στο παρόν άρθρο. 
 
2.2. Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής 
 
O Ανάδοχος µε τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό ρητά δηλώνει ότι: 

• αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήµερος της φύσης και τοποθεσίας του Έργου, των γενικών και 
τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του, κυρίως όσον αφορά στις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, 
στην ύπαρξη εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, οδεύσεων του 
τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής ή φυσικού αερίου, στους 
φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, στις ανάγκες ζήτησης και προσφοράς στάθµευσης, 
στις καιρικές συνθήκες, στη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και 
ποσότητα υλών που µπορεί να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος και κάθε άλλο 
στοιχείο που είναι απαραίτητο και επηρεάζει την προσφορά τόσο στο χρονικό διάστηµα της 
υποβολής της όσο και µετά. 

 
• ενηµερώθηκε, µελέτησε και έλαβε υπόψη του, όλα τα υπάρχοντα σχέδια, χάρτες και µελέτες 

που του παραδόθηκαν και αυτά που βρίσκονται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, και ότι ειδικά για 
τα σχέδια των µελετών έχει λάβει υπόψη του κατά σύνταξη της προσφοράς του τα πραγµατικά 
υψόµετρα του εδάφους, ανεξάρτητα αν τα υψόµετρα των τοπογραφικών σχεδίων και µελετών 
είναι διαφορετικά. 

• αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήµερος για το είδος και τα µέσα τα οποία θα απαιτηθούν πριν 
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από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα 
ζητήµατα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την 
πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. Επισηµαίνεται ότι 
όπου απαιτείται έργο σε επαρχιακές οδούς (αρµοδιότητας Νοµαρχίας) , ο Ανάδοχος 
θεωρείται ότι αποδέχεται τις επιπλέον απαιτήσεις της Νοµαρχίας προκειµένου να 
εκδοθεί άδεια εκσκαφής. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις αρµοδιότητας 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

 
• έχει λάβει γνώση της πραγµατικής καταστάσεως στην περιοχή των έργων, και δεν 

αναγνωρίζεται απ' το λόγο αυτό οποιαδήποτε πρόσθετη αµοιβή ή δυσκολία στην κατασκευή 
των έργων. 

 
Οι  έγγραφες εντολές από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία προς τον Ανάδοχο για συµπληρώσεις ή 
τροποποιήσεις των υποβαλλόµενων  µελετών είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο.   
   

Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωση του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους 
της Σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωση του προς τη 
Σύµβαση. 
 

 
2.3 ∆ίκτυα Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) 

1. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψη του, ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν εναέριες και 
υπόγειες εγκαταστάσεις και δίκτυα Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο 
Ανάδοχος θα µεριµνήσει ώστε να παραλάβει απ' τους διάφορους Οργανισµούς τα σχέδια που 
δείχνουν τις θέσεις των αγωγών τους στην περιοχή του έργου, θα κάνει δε µε δαπάνες του, 
δοκιµαστικές τοµές, ώστε να εξακριβωθούν οι ακριβείς θέσεις τους. Επίσης πριν από την 
έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει ώστε να εκδοθούν από τις διάφορες 
Υπηρεσίες, π.χ. οι άδειες τοµής του οδοστρώµατος, οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων 
κ.λ.π. υποβάλλοντας εγκαίρως τις σχετικές αιτήσεις, όπως και τα απαραίτητα για την έκδοση 
των αδειών σχέδια και στοιχεία µελέτης, στις αρµόδιες Υπηρεσίες. 

2. Οι εργασίες για τις µετατοπίσεις ανωτέρω εγκαταστάσεων και δικτύων, εφ' όσον είναι µόνιµες, 
αν τυχόν εµπίπτουν στο εύρος καταλήψεως των έργων ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, θα 
εκτελούνται µε την φροντίδα των Οργανισµών αυτών (∆ΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) και καµία ανάµιξη 
οικονοµική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος έχει όµως την υποχρέωση να 
διευκολύνει απροφασίστως την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. Η Υπηρεσία, δύναται να 
αναθέσει στον Ανάδοχο την εκτέλεση έργων µετατοπίσεως αγωγών και δικτύων σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση των εργασιών µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται 
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η προστασία των δικτύων ΟΚΩ, και να αποφεύγονται οι ζηµίες επί των δικτύων. Η 
αποκατάσταση τυχόν ζηµιών ή η αποζηµίωση τους θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

4. Σηµειώνεται ότι, οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που θα χρειαστούν µε τους 
διάφορους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας ανήκουν όλες στον Ανάδοχο. Όλες αυτές οι 
ενέργειες θα γίνονται εις γνώση της Επίβλεψης. Όπου απαιτείται, η αλληλογραφία θα γίνεται 
µέσω της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κοινοποίηση 
όλων των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε πορίσµατα των συσκέψεων κλπ. θα υποβάλλονται 
µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες και θα επισυνάπτονται ξανά στις µηνιαίες ενηµερώσεις του 
χρονοδιαγράµµατος που προβλέπει το αντίστοιχο άρθρο της παρούσας ΕΣΥ. 

5. Η ακριβής αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στις θέσεις κατασκευής των οδών, του 
δικτύου αποχέτευσης και όµβριων υδάτων, µε όλα τα επί µέρους στοιχεία 
συµπεριλαµβανοµένων και των δικτύων Ο.Κ.Ω, εισόδων ιδιωτικών χώρων στάθµευσης κλπ 
που απαιτούνται προκειµένου να µπορεί να υλοποιηθεί απρόσκοπτα το έργο θα γίνει από τον 
τελικό Ανάδοχο του έργου, ο οποίος θα φέρει στο ακέραιο και την ευθύνη. 

 

ειδικά για δίκτυα ύδρευσης: 

• Ειδικά για το δίκτυο ύδρευσης και λόγω της εξαιρετικής σηµασίας που έχει το δίκτυο αυτό 
για τη ζωή και την υγεία των κατοίκων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εντείνει τα µέτρα για 
την αποφυγή ζηµιών στο δίκτυο. Σε περίπτωση που παρ' όλα τα εν λόγω µέτρα, συµβούν 
ζηµίες στο δίκτυο ύδρευσης, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση και το αργότερο 
εντός 4ώρου οριστική αποκατάσταση της ζηµίας. Ο Ανάδοχος µε τη συµµετοχή του στο 
διαγωνισµό, αποδεικνύει ότι έχει λάβει γνώση του όρου αυτού και τον αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 

 
• Για ζηµιές ειδικά στο δίκτυο ύδρευσης η δαπάνη επισκευής αλλά και η ζηµία λόγω της αξίας 

του απολεσθέντος ύδατος βαρύνει τον Ανάδοχο και µπορεί να παρακρατείται από τα 
οφειλόµενα σε αυτόν από την υπόψη εργολαβία ή άλλη ή εφόσον αυτά δεν επαρκούν 
εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις για είσπραξη ∆ηµοσίων Εσόδων. 

 
2.4. Ιδιαίτερες συνθήκες/απαιτήσεις, ως προς την περιοχή εκτέλεσης του έργου που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο 

∆εν έχουν εντοπισθεί ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις ως προς την περιοχή εκτέλεσης του 

έργου.  

 
2.5.  Εκπόνηση µελετών από τον Ανάδοχο, η αµοιβή των οποίων πρέπει να 
εµπεριέχεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς 
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Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει εντός ενός (1) µηνός το αργότερο από την υπογραφή της 
σύµβασης ή από την έγγραφη εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας τις απαιτούµενες µελέτες 
προκειµένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα το έργο.  
 
Οι µελέτες που υποβάλλονται από τον ανάδοχο στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ελέγχονται, εγκρίνονται 
και παραλαµβάνονται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 3. Αδειοδοτήσεις Εγκρίσεις Έργου 

 
3.1 Απαλλοτριώσεις 

∆εν απαιτούνται 

3.2. Άδειες και Εγκρίσεις 

Για την υλοποίηση του έργου έχουν ληφθεί οι παρακάτω εγκρίσεις αδειοδοτήσεις: 

1. Έγκριση του ΣΑ για τις εργασίες του πράσινου δώµατος του κτιρίου του ∆ηµαρχείου     

2. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας για την κατασκευή του πράσινου δώµατος στο κτίριο του 

∆ηµαρχείου.  

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να µεριµνήσει και να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την 

εξασφάλιση των υπολοίπων αδειών και εγκρίσεων π.χ. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας για τις 

εργασίες που θα υλοποιηθούν στα υπόλοιπα κτίρια καθώς και εάν κατά την υλοποίηση του έργου 

προκύψει η ανάγκη οποιασδήποτε έγκρισης ή αδειοδότησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Για έργα των οποίων ο προϋπολογισµός µελέτης του Έργου υπερβαίνει το ποσό των 
1.500.000€ όριο κατά το οποίο γίνονται δεκτές σε δηµοπρασία Εργοληπτικές Επιχειρήσεις B’ τάξης  
είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η εκπόνηση & τήρηση Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε), σύµφωνα 
µε τις σχετικές αποφάσεις ∆ΙΠΑ∆/611/01 – ΦΕΚ 1013Β/2-8-01(κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 59 του 
Ν.3669/08 ΦΕΚ116Β/18-608) και ∆ΙΠΑ∆/501/03-ΦΕΚ928Β/4-7-03. Συνεπώς, για τα εν λόγο έργο είναι 
απαραίτητη η εκπόνηση και τήρηση προγράµµατος Π.Π.Ε. 

 

4.1 Ποιότητα και προέλευση υλικών (συµπεριλαµβανοµένου του Η/Μ εξοπλισµού) και 
ετοίµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων σκυροδέµατος 
 
Η χρήση υλικών και εξοπλισµού που θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης αποτελεί 
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κρίσιµο στοιχείο για την ορθή και ποιοτική κατασκευή του έργου λαµβάνοντας υπόψη και τους ειδικούς 
στόχους του προγράµµατος «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων» που πρέπει να 
επιτευχθούν µε την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου. Η µη επίτευξη των στόχων του προγράµµατος 
µπορεί να επιφέρει ποινή επιστροφής της χρηµατοδότησης που έλαβε ο Εργοδότης για την κατασκευή 
του έργου. 
   
(1) Όλα τα υλικά, που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα είναι άριστης ποιότητας, 

χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα, θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες τεχνικές 
προδιαγραφές, τα συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές 
εναρµονισµένες µε τις απαιτήσεις του ΦΕΚ1914/Β/15.06.2012 και της απόλυτης έγκρισης του 
αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την 
ποιότητα, την εµφάνιση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά  κ.λ.π. 

 
(2) Η υποβολή των αναγκαίων τεχνικών στοιχείων (προέλευση, τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά 

χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας και λοιπά χρήσιµα στοιχεία, 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας) και δειγµάτων όλων των βασικών 
υλικών, προϊόντων και εξοπλισµού, που ενσωµατώνονται στο έργο καθώς και του εξοπλισµού και 
λογισµικού, τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο ή/και υπεργολάβους του 
κατά την κατασκευή του έργου να γίνεται προς την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πριν την έναρξη των 
εργασιών για έγκριση. 

 
(3)  Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στοιχεία τεκµηρίωσης 

της συµµόρφωσής τους µε τις απαιτήσεις της σύµβασης και δείγµατα για τα ακόλουθα υλικά, 
είδη, εξοπλισµό: 

 
• ∆οµικά προϊόντα εµπορίου (τσιµεντόπλακες, , ψυχρή άσφαλτος,   κτλ) 
• Υλικά και εξοπλισµό σήµανσης και ασφάλισης (προσωρινής και οριστικής) 
• Η/Μ εξοπλισµός (τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, κλπ) 
• Πράσινο (δένδρα, θάµνοι, φυτά, κλπ) 

 
(4) Όταν απαιτείται δείγµατα θα αποστέλλονται για εξέταση σε  αναγνωρισµένο οργανισµό, σύµφωνα 

µε το άρθρο 154 του ν. 3669/2008. Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα 
αναγράφουν το όνοµα του αναδόχου, καθώς και το ότι τα υλικά που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν ανταποκρίνονται στο δείγµα. Ακόµα αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον 
οποία θα υποβληθούν τα υλικά. 

 
(5)  Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσκοµίσει τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά ποιότητας για κάθε χρησιµοποιούµενο υλικό, προϊόν ή εξοπλισµό. 
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4.2 Ηµερολόγιο έργου – Βιβλίο Αφανών Εργασιών 
   

Με µέριµνα του Αναδόχου τηρούνται στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Έργου και Βιβλίο Αφανών 
Εργασιών, σε βιβλιοδετηµένα διπλότυπα αριθµηµένα φύλλα. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται 
καθηµερινά και αναγράφονται, µε συνοπτικό τρόπο, σε αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν, αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα 
χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, τα προσκοµιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες εργασίες, τις 
εργαστηριακές εξετάσεις, τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, τυχόν έκτακτα 
περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

Το Ηµερολόγιο υπογράφεται από εντεταλµένο Όργανο της Επίβλεψης και τον εκπρόσωπο του 
Αναδόχου. Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Οι εγγραφές στο 
Ηµερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, το απασχολούµενο 
προσωπικό και µηχανήµατα και γενικά για την παροχή εικόνας προόδου του Έργου. 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο Ηµερολόγιο σηµαντικών 
πληροφοριών ή άλλων στοιχείων σχετικών µε το συγκεκριµένο Έργο, ή να ζητήσει από τον Ανάδοχο 
την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων.  

Η τήρηση αυτού του γενικού Ηµερολογίου δεν αποκλείει και την τήρηση και άλλων τεχνικών 
καταγραφών (µε ηµερολογιακή µορφή) που τυχόν απαιτούνται από αλλά Συµβατικά Τεύχη ή που θα 
ζητηθούν από την Επίβλεψη, όπως ηµερολόγιο σκυροδέµατος, ηµερολογιακές εργαστηριακές 
καταγραφές καθιζήσεων, ηµερολόγιο σκυροδετήσουν, κλπ. 

Η τήρηση του Ηµερολογίου του έργου θα πρέπει να ακολουθεί τα αναγραφόµενα στο άρθρο 47 του Ν. 
3669/08 όπως αυτός ισχύει. 

 
4.3 Ειδικές υποχρεώσεις για παραγγελία Η/Μ εξοπλισµού, υλικών ή προϊόντων 
 
Εφόσον υπάρχουν µηχανήµατα, υλικά, συσκευές κτλ, που οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά δεν 
καθορίζονται επακριβώς στα συµβατικά τεύχη, ο Ανάδοχος ενηµερώνει την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η 
οποία  τα προσδιορίζει επακριβώς και τα γνωστοποιεί στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος πρέπει να 
ενηµερώνει την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εξήντα  (60) ηµερολογιακές ηµέρες τουλάχιστον πριν από την 
παραγγελία, κατά τρόπον ώστε η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, να έχει στη διάθεσή της τριάντα (30) 
ηµερολογιακές ηµέρες για να διερευνήσει/εξετάσει το θέµα και να εγκρίνει τις ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά του εξοπλισµού, των υλικών ή των προϊόντων που δεν προσδιορίζονται επακριβώς  
και να αποµένουν επίσης τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες στον Ανάδοχο για να προβεί στην 
παραγγελία του»  
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ΑΡΘΡΟ 5. Εγκατάσταση Εργολάβου -  Έναρξη εργασιών  

Ο Ανάδοχος εγκαθίσταται στο Έργο αµέσως µε την υπογραφή της Σύµβασης. 

Ο Ανάδοχος δι΄ ιδίων µέσων και µε δαπάνες του θα τοποθετήσει τις αναγκαίες εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις και θα µεριµνήσει, µε δικές του πάντα δαπάνες, για την εξεύρεση χώρου, για τις 
εγκαταστάσεις υγιεινής, παροχές ηλεκτρικού, νερού και απαραίτητων τηλεφωνικών γραµµών. 

Για τη έναρξη των εργασιών απαιτείται καταρχήν η έγκριση από την υπηρεσία, του Αναλυτικού 
Προγράµµατος των έργων µε τις ενδεχόµενες κυκλοφοριακές και λοιπές ρυθµίσεις που θα απαιτηθούν 
για τον περιορισµό των οχλήσεων στην λειτουργία της πόλης.  

Ο Ανάδοχος, είναι υπεύθυνος να αφαιρέσει χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση οποιαδήποτε εµπόδια που 
ενοχλούν την οµαλή έναρξη των εργασιών (κατεδαφίσεις παλαιών κτισµάτων, περιφράξεων, κλπ). 

 

ΑΡΘΡΟ 6. Προθεσµίες περαιώσεως του έργου  

1. Η συνολική προθεσµία περαίωσης του έργου ορίζεται σε 9 µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης. 
2. Η σειρά εκτέλεσης των διαφόρων έργων της εργολαβίας, τόσο στο σύνολό τους, όσο και στα επί 

µέρους, εναπόκεινται στην απόλυτη κρίση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Στον ανάδοχο 
κοινοποιούνται Πίνακες Εργασιών µε καθορισµένη προθεσµία περάτωσης εργασιών, που θα επέχει 
θέση συµβατικής προθεσµίας για κάθε Πίνακα Εργασιών. 

 
Όλες οι τµηµατικές προθεσµίες υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της 
Σύµβασης. 

 
6.1 Τµηµατικές προθεσµίες 
 
Ενδεικτικές προθεσµίες σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν.3669/08 δεν ορίζονται.  
Μετά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος στο υποβληθέν χρονοδιάγραµµα θα πρέπει να 
προσδιορίσει τµηµατικές προθεσµίες σε σχέση µε τις φάσεις του έργου.  Επισηµαίνεται ότι οι εργασίες 
που θα υλοποιηθούν στο 5ο Γυµνάσιο και στο Βρεφονηπιακό Σταθµό θα πρέπει να προγραµµατιστούν 
σε χρόνο που δε θα παρεµποδίζεται η λειτουργία τους (διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα, καλοκαίρι 
κλπ)   
 
 
1η Αποκλειστική Προθεσµία 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται µε την υπογραφή της σύµβασης, δαπάνης του, να προµηθευτεί και να 
τοποθετήσει, στέρεα και καλαίσθητα, Πινακίδα (προσωρινή διαφηµιστική) µε τα στοιχεία του Έργου, 
σε περίοπτη θέση στο εργοτάξιο. Η πινακίδα θα κατασκευασθεί µε τις προδιαγραφές που θα δοθούν 
από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και σύµφωνα µε τον Επικοινωνιακό Οδηγό για την πληροφόρηση και 
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τη δηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 2007-2013 (http://www.epeaa.gr/elibrary/ypoian_11022011_Odigos_Dimosiotitas_ ESPA_ 2010.pdf). 
Μετά την ολοκλήρωση του έργου και το αργότερο εντός έξι µηνών η προσωρινή διαφηµιστική πινακίδα 
αντικαθίσταται από µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα. 

 

Παρατίθενται δείγµατα αυτών: 
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2η Αποκλειστική τµηµατική Προθεσµία 

Όχι αργότερα από δέκα  (15) ηµερολογιακές µέρες από την Υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το «Χρονοδιάγραµµα 
Κατασκευής του έργου» σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.4 του Ν.1418/84 όπως κωδικοποιήθηκε µε το 
Ν.3669/2008.   

3η Αποκλειστική τµηµατική Προθεσµία 

Εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει 
οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, 
εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του 
έργου σύµφωνα  µε το  εγκεκριµένο από την Υπηρεσία Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου το 
οποίο αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα Κατασκευής του Έργου.  

Όλες οι τµηµατικές προθεσµίες θεωρούνται ανελαστικές όπως ορίζεται στις παραγρ. 4 και 5 του 
άρθρου 36 του Π.∆ 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Ν.3669/2008. Οι τµηµατικές προθεσµίες θα 
προσδιοριστούν  στο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του Έργου που θα υποβάλει ο Ανάδοχος και θα  
εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείµενες διατάξεις των Ν. 1418/84 
και Ν.3263/04 όπως κωδικοποιήθηκαν µε το Ν.3669/2008.   

Ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την υποβολή της Προσφοράς του, να έχει συνεκτιµήσει τους χρόνους που 
απαιτούνται για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών εκπόνησης των ερευνών και µελετών, τις 
διατυπώσεις για προµήθεια υλικών και µηχανηµάτων, και τις εγκρίσεις που απαιτούνται από τη 
Σύµβαση κλπ. καθώς και τις διαδικασίες έκδοσης των πάσης φύσεως αδειών. 

Παράταση προθεσµίας δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο εάν ισχυρισθεί άγνοια των γεωτεχνικών 
συνθηκών της περιοχής εκτέλεσης του έργου,  ή / και παρόδιων ιδιοκτησιών ή / και από τυχόν άλλες εν 
ενεργεία εργολαβίες, και εγκαταστάσεις ΟΚΩ άγνοια της κατάστασης των δρόµων, άγνοια των 
κλιµατολογικών συνθηκών πού επικρατούν στην περιοχή ή δυσκολίες στην εξεύρεση των υλικών, 
εργατών, µηχανηµάτων κ.λ.π. 

Η συνολική και οι τµηµατικές προθεσµίες περάτωσης µπορούν να παρατείνονται στις περιπτώσεις και 
όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. 

Ρητά  αναφέρεται  ότι  η Υπηρεσία δεν θα λαµβάνει υπόψη  µικροπροβλήµατα και αιτίες για χορήγηση  
παράτασης  προθεσµίας. Ιδιαίτερα, δεν θα ληφθούν υπόψη δικαιολογίες που θα αναφέρονται σε 
εδαφολογικές ή  καιρικές συνθήκες ή/και στο χρόνο εκπόνησης και συµπλήρωσης µελετών καθόσον ο 
διαγωνιζόµενος θα έχει κάνει όλες τις αντίστοιχες προβλέψεις τις οποίες  θα έχει συµπεριλάβει  στο 
χρονοδιάγραµµα του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 7. Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου 

 
7.1. Ποινικές Ρήτρες  
Για την επιβολή ποινικών ρητρών των Συνολικών και των Τµηµατικών Προθεσµιών εφαρµόζονται 
γενικά οι περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων ∆ιατάξεις και ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου 5 του 
Ν.3263/2004 όπως κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο 49 του Ν.3669/2008.   
 
7.2. Έκπτωση του Αναδόχου  
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις 
περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων ∆ιατάξεις και ειδικότερα µε τις  διατάξεις του  άρθρου 6 του 
Ν.3263/2004 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Ν.3669/2008.   

 

ΑΡΘΡΟ 8. Χρόνος εγγύησης και συντήρησης των έργων - Ελαττώµατα 

 
• Ο βάσει του άρθρου 54 του Π.∆. 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο 74 του 

Ν.3669/2008 ο χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων, καθορίζεται σε  δεκαπέντε 
(15) µήνες για το σύνολο των εργασιών. 

• Κατά τον χρόνο εγγύησης (15 µήνες) ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα (κατ’ ελάχιστο στην αρχή κάθε µήνα ) τα έργα και τις εγκαταστάσεις και να τις 
διατηρεί σε άριστη κατάσταση λειτουργίας µε δαπάνες του. Ειδικότερα, για τα έργα   
εγκατάστασης   πρασίνου,  και δεδοµένων τόσο των αυξηµένων απαιτήσεων συντήρησης  την 
αρχική περίοδο εγκατάστασής του όσο και τον ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο που επιτελεί στην 
επίτευξη των βιοκλιµατικών στόχων του έργου  η επιθεώρησή τους θα πρέπει να γίνεται σε 
εβδοµαδιαία βάση 

 
Την περίοδο αυτή ο Ανάδοχος θα παραδίδει  στην Υπηρεσία: 
 
α. Μηνιαίο  ∆ελτίο που θ' αναφέρονται: η ύπαρξη πιθανών προβληµάτων, επισκευών ή 

ζηµιών που προκλήθηκαν από τρίτους. 

β. Ετήσιο δελτίο αναλόγου περιεχοµένου 

 

• Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος αν δια λόγους κακής λειτουργίας ή µη λειτουργίας κάποιων 
εγκαταστάσεων, προξενηθούν ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε τρίτους ή στην περιουσία του 
∆ΗΜΟΥ (π.χ. κτίρια, πεζοδρόµια, δρόµοι, δίκτυα και άλλες εγκαταστάσεις). Ο Ανάδοχος επίσης 
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν για τους ανωτέρω λόγους (κακή λειτουργία κ.λ.π.) υπάρξουν 
επιπτώσεις στο ∆ήµο (Μηνύσεις από Υπηρεσίες, Ιδιώτες κ.λ.π.). Η καταβολή των οποιονδήποτε 
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επιδικαζόµενων αποζηµιώσεων βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

 

• Αν κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων και µέχρι την οριστική παραλαβή αυτών 
παρουσιασθούν ελαττώµατα για τα οποία ευθύνεται ο ίδιος, και δεν προβεί στην αποκατάσταση 
τους η Υπηρεσία ενεργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγρ. 2 έως 6 του άρθρου 45 του 
Π.∆. 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο 60 του Ν.3669/2008.   

 

 

ΑΡΘΡΟ  9. Παραλαβή του Έργου 

Μετά το πέρας  των εργασιών  που περιλαµβάνονται στην εργολαβία αυτή, εκδίδεται Βεβαίωση 
Περαίωσης  του Έργου. Η προσωρινή παραλαβή θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Π.∆. 609/85, η 
δε οριστική παραλαβή  θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 55 του Π.∆.609/85 όπως κωδικοποιήθηκαν µε 
τον Ν.3669/2008.  Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του 
τµήµατα που έχουν περατωθεί µπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής 
διοικητικής παραλαβής, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3669/2008. 

 

ΑΡΘΡΟ  10. Λογαριασµοί – Πληρωµές – Ποσοστό ΓΕ & ΟΕ - Κρατήσεις 

 
Οι λογαριασµοί θα συντάσσονται από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλονται, τόσο σε γραπτή όσο 
και σε ψηφιακή µορφή, για έλεγχο στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στο τέλος κάθε µήνα και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 1418/84 και του Άρθρου 40 του Π.∆ 609/85 όπως κωδικοποιήθηκαν µε 
τον Ν. 3669/2008.  
 
Οι λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται στις επιµετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής 
αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες που δεν έχουν 
επιµετρηθεί. Κατ’ εξαίρεση, για τµήµατα του έργου, για τα οποία, κατά την κρίση του επιβλέποντος 
µηχανικού, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιµετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιµετρήσιµα 
τµήµατα του έργου, επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες βάσει προσωρινών επι- 
µετρήσεων, για τις οποίες όµως έχουν ληφθεί επιµετρητικά στοιχεία. Η αξία των εργασιών που 
πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιµετρήσεων απαγορεύεται να υπερβαίνει το 20% της 
αξίας του συνόλου των εργασιών του λογαριασµού βάσει των οριζοµένων στο άρθρο 134 του         
ν. 4070/2012.   
   
Η αξία των εκτελούµενων εργασιών θα υπολογίζεται  σύµφωνα µε τις επιµετρήσεις και τις τιµές 
µονάδος προσφοράς και τις διατάξεις των άρθρων 38 του Π.∆ 609/85 και άρθρα 11 &12 του 
Ν.1418/84 όπως κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/2008.  
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Από κάθε νεότερο λογαριασµό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν µε τους προηγούµενους 
λογαριασµούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε εγκεκριµένες επιµετρήσεις ή αφορούν σε 
λάθη εγκεκριµένων λογαριασµών. 
 
Οι λογαριασµοί ελέγχονται και διορθώνονται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 134 του ν. 4070/2012. 
 
Όλοι οι πιο πάνω λογαριασµοί, συµπεριλαµβανοµένου και του Τελικού, υπόκεινται στις νόµιµες 
επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, όπως ισχύουν κατά το χρόνο 
που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής της, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον Νόµο για 
έργα εκτελούµενα  από ∆ηµόσιες Επενδύσεις.   
 
Για οποιαδήποτε µεταγενέστερη της υπογραφής της Σύµβασης αυξοµείωση των επιβαρύνσεων ισχύει 
το άρθρο 34 του Π∆ 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε µε τον Ν.3669/2008.    

 

Με την υποβολή της πιστοποίησης στην επίβλεψη του έργου για έλεγχο, ο Ανάδοχος υποχρεούται:  

 Να έχει υποβάλει 3 ηµερολογιακές ηµέρες νωρίτερα, όλα τα φύλλα ποιοτικού ελέγχου που 
αντιστοιχούν στις εκτελεσµένες εργασίες κατά την διάρκεια που καλύπτει η υποβληθείσα 
πιστοποίηση. Στα φύλλα ποιοτικού ελέγχου θα επισυνάπτονται και όλα τα αντιστοιχούντα 
πιστοποιητικά ή παραστατικά, όπως δελτία αποστολής υλικών, τεχνικά δελτία παράδοσης, 
αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών, γνωµατεύσεις ειδικών π.χ. γεωτεχνικών ή άλλων για 
τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών κλπ. 

 Να έχει υποβάλλει όλα  τα έντυπα που προβλέπει το σύστηµα Ασφάλειας και Υγείας 
προκειµένου να διευκολύνεται ο έλεγχος και η έγκριση της πιστοποίησης.  

 Όλες οι πιστοποιήσεις θα συνοδεύονται και µε τα απαραίτητα ΠΠΑΕ 

 Εφόσον πιστοποιούνται υλικά θα υποβάλλονται όλα τα από το νόµο προβλεπόµενα 
δικαιολογητικά 

 Σε περίπτωση µη υποβολής των εγγράφων αυτών από τον Ανάδοχο στην επιβλέπουσα 
Υπηρεσία όπως περιγράφεται ανωτέρω,  τότε η πιστοποίηση θα επιστρέφεται για επανυποβολή 
και µέχρις ολοκλήρωσης του ελέγχου των συνηµµένων από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
(σχετικό το άρθρο 40 του Π.∆ 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Ν.3669/2008) 

 Μετά τον έλεγχο των λογαριασµών και την υπογραφή τους από τον επιβλέποντα, ο Ανάδοχος 
θα προσκοµίσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία Εγγυητική επιστολή ισόποση προς την 
παρακράτηση δεκάτων εάν δεν επιθυµεί την παρακράτηση αυτή. Στη συνέχεια η Πιστοποίηση 
θα διαβιβάζεται από την Επίβλεψη  προς την Προϊστάµενη Αρχή για πληρωµή εφόσον ο 
Ανάδοχος υποβάλλει στην Προϊστάµενη Αρχή τα  προβλεπόµενα, από την ισχύουσα 
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νοµοθεσία, δικαιολογητικά για την είσπραξή της.  

 

Το έργο xρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του 
ΕΣΠΑ 2007 – 2013 Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική», συνεπώς οι πληρωµές του 
αναδόχου θα υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόµενες (για τα έργα Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων) κρατήσεις, ως και στην καταβολή του Φόρου Εισοδήµατος, απόδοση Φ.Π.Α. 
κ.λπ. 

 

Μόνον ο εγκεκριµένος από την Υπηρεσία λογαριασµός αποτελεί αποδεικτικό οφειλής του Κύριου του 
Έργου προς τον Ανάδοχο.  

 

Καµία απαίτηση του Αναδόχου δεν µπορεί να θεµελιωθεί και να γίνει αποδεκτή αλλαγή του 
προδιαγραφόµενου στο παρόν άρθρο τρόπου πληρωµών ή της ποσοτικής ανάλυσης του τεχνικού 
αντικειµένου του Έργου λόγω της µελέτης εφαρµογής ή άλλων στοιχείων που ενδεχοµένως θα 
προκύψουν κατά την εκτέλεση του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. Επιµετρήσεις 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου παίρνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιµέτρηση 
των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Π.∆ 609/85 όπως 
κωδικοποιήθηκε µε τον Ν.3669/2008.   

 

Οι Επιµετρήσεις συντάσσονται από τον Ανάδοχο στο τέλος κάθε µηνός και υποβάλλονται, µαζί µε 
τις µηνιαίες πιστοποιήσεις για έλεγχο στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

Οι επιµετρήσεις θα αφορούν αποπερατωµένες εργασίες σύµφωνα µε το Συµβατικό Τιµολόγιο του 
Έργου, την ΕΣΥ και την Τεχνική Περιγραφή  

Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύµβαση, ηµιτελείς εργασίες µπορεί να περιληφθούν στο 
λογαριασµό µε έγκριση της Υπηρεσίας αν η φύση τους είναι τέτοια που τυχόν διακοπή του έργου δε 
θα κατέστρεφε την ηµιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές θα καταχωρούνται σε χωριστό µέρος του 
λογαριασµού και θα περιλαµβάνονται µε προσωρινή τιµή µειωµένη ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής 
αποπεράτωση της εργασίας µε το υπόλοιπο της προβλεπόµενης τιµής. 

 

Οι επιµετρήσεις των αφανών εργασιών και τα ΠΠΑΕ πρέπει να υποβάλλονται  αµέσως µετά την 
εκτέλεση των εργασιών στις οποίες αναφέρονται. 
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Στις επιµετρήσεις και στα Καταµετρητικά Φύλλα Αφανών Εργασιών (Κ.Φ.Α.Ε) επί πλέον των 
ποσοτικών ενδείξεων των περιλαµβανοµένων εργασιών, θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές µε 
την κατά δόκιµο τρόπο και σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους εκτέλεσης των εργασιών, 
προκειµένου δε περί των υλικών θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές µε τα φυσικά εργαστηριακά 
χαρακτηριστικά και το δόκιµο των εν γένει ιδιοτήτων τους, που τα καθιστά ικανά για ενσωµάτωση.        
Οι επιµετρήσεις θα συνοδεύονται από συνοπτικό πίνακα µε τις λήψεις γενοµένων δοκιµίων, µε ακριβή 
στοιχεία των θέσεων και των αποτελεσµάτων αυτών. 

 

Πριν την Τελική Επιµέτρηση θα συντάσσονται τα “as-built” σχέδια και τα πρωτόκολλα αφανών 
εργασιών τα οποία θα υποβάλλονται προς έγκριση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

Η τελική επιµέτρηση καθώς και τυχόν επί µέρους επιµετρήσεις που λείπουν  υποβάλλονται 
υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες µετά 
την βεβαιωµένη περάτωση του έργου. Τελική επιµέτρηση είναι η επιβεβαίωση κατασκευής των 
επιµέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά όπως προβλέπονται στη σύµβαση. Μαζί µε την τελική 
επιµέτρηση ο Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει και κάθε άλλο αίτηµά του που σχετίζεται µε την εκτέλεση 
της σύµβασης για το οποίο δεν έχει χάσει το σχετικό δικαίωµα από κάποια άλλη αιτία.   Σε περίπτωση 
που δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα από τον Ανάδοχο η τελική επιµέτρηση εφαρµόζονται τα αναφερόµενα 
στην παρ. 5 του άρθρου 38 του Π.∆. 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Ν.3669/2008 και ισχύει 
σήµερα.   

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 38 του Π.∆. 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε µε 
το Ν.3669/2008 και ισχύει σήµερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. Αναθεώρηση τιµών  

Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 40 και 41 
του Π∆609/85 όπως κωδικοποιήθηκαν µε το άρθρο 54 του Ν. 3669/2008. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. Τιµές µονάδος νέων εργασιών - Απολογιστικές εργασίες 

Εφόσον παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέας εργασίας πέραν των περιγραφοµένων στα Συµβατικά Τεύχη, 
τότε αυτή θα υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Π∆ 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε µε τον Ν. 
3669/2008, και τα ισχύοντα Τιµολόγια του ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
Η αντιστοιχούσα δαπάνη από µη εκτέλεση συµβατικών εργασιών θα µεταφράζεται σε αντίστοιχη 
µείωση του εργολαβικού ανταλλάγµατος που θα υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο. 
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Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει απολογιστικές εργασίες, 
σύµφωνα µε το άρθρο 42 του Π∆ 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε µε τον Ν. 3669/2008, τις οποίες ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει.  
Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο ίδιος µε τον χρόνο 
συντήρησης των λοιπών εργασιών του έργου. 

  

ΑΡΘΡΟ 14. Χρονικός Προγραµµατισµός του έργου  

14.1. Οριστικό Πρόγραµµα Κατασκευής του Έργου 
 
Ο Ανάδοχος µετά την υπογραφή της Σύµβασης µε βάση το χρονοδιάγραµµα που υπέβαλε µε την 
προσφορά του και τις οδηγίες της υπηρεσίας θα συντάξει το Οριστικό Πρόγραµµα Κατασκευής  του 
Έργου (Αναλυτικό Πρόγραµµα Κατασκευής του Έργου - ΑΠΚΕ). Στην σύνταξη του 
χρονοδιαγράµµατος  θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι φάσεις του έργου όπως αναπτύσσονται στην 
συνέχεια :  
 
ΦΑΣΗ 1: Εργασίες θερµοµόνωσης  
ΦΑΣΗ 2: Αλλαγές κουφωµάτων  
ΦΑΣΗ 3: Η/Μ Εργασίες  
ΦΑΣΗ 4: Κατασκευή πράσινου δώµατος 
Οι παραπάνω φάσεις είναι ενδεικτικές και δεν καθορίζουν την αλληλουχία των εργασιών, η οποία θα 
αποτυπώνεται στο χρονοδιάγραµµα του αναδόχου.  Επισηµαίνεται ότι οι εργασίες που θα υλοποιηθούν 
στο 5ο Γυµνάσιο και στο Βρεφονηπιακό Σταθµό θα πρέπει να προγραµµατιστούν σε χρόνο που δε θα 
παρεµποδίζεται η λειτουργία τους (διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα, καλοκαίρι κλπ)   
 
Με το ΑΠΚΕ θα παρουσιάζεται η χρονική, οικονοµική και ποσοτική εξέλιξη των εργασιών της 
Σύµβασης σε πλήρη συµµόρφωση µε τους όρους και τους περιορισµούς αυτής. 
 
 
14.2. Χρόνος Υποβολής 
 
Ολοκληρωµένο χρονοδιάγραµµα του έργου θα υποβληθεί εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών 
(Αποκλειστική Προθεσµία) από την υπογραφή της Σύµβασης  (Άρθρο 5 παρ. 4 Ν.1418/84 όπως 
κωδικοποιήθηκε µε τον Ν. 3669/2008) συµπεριλαµβανοµένων όλων των επιµέρους εργασιών. Καµία 
πληρωµή δεν θα γίνει αν το ΑΠΚΕ δεν υποβληθεί και εγκριθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
 
14.3. Απαιτήσεις 
 Θα ληφθούν υπόψη οι αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες και θα περιλαµβάνονται όλες οι 

βασικές δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. 

 Για κάθε δραστηριότητα, θα ορίζεται ο εκτιµώµενος χρόνος ολοκλήρωσης, όπως προκύπτει 
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από την ποσότητα και τις αποδόσεις των πόρων που χρησιµοποιούνται και η σειρά εκτέλεσης 
σε σχέση προς τις άλλες εργασίες. Ο χρόνος ολοκλήρωσης κατά περίπτωση θα περιλαµβάνει 
χρονικούς στόχους (milestones) κατά τους οποίους θα ολοκληρώνονται συγκεκριµένα τµήµατα 
της εργασίας του Έργου. 

 Το χρονοδιάγραµµα θα πρέπει να είναι σαφές ώστε να γίνεται ο σχεδιασµός και η εκτέλεση των 
εργασιών χωρίς δυσκολίες. Οι δραστηριότητες πρέπει να παρατάσσονται µε διάρκεια από 7 
ηµέρες έως 28 και όχι µεγαλύτερης διάρκειας. Ο βαθµός ανάλυσης σε ότι αφορά το πλήθος και 
το είδος των δραστηριοτήτων πρέπει να είναι ικανοποιητικός και να επιτρέπει την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου όλων των εργασιών κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής του Έργου. 

 Οι δραστηριότητες θα είναι οµαδοποιηµένες κατά στάδιο κατασκευής, κατά επί µέρους 
κατασκευαστικές ενότητες, κατά είδος εργασίας, κλπ. χρησιµοποιώντας κωδικούς για κάθε 
δραστηριότητα. 

 Όλες οι υποβολές θα γίνονται σε µέγεθος χαρτιού DIN Α4 και θα είναι έγχρωµες. Κάθε σελίδα 
θα είναι µονογραµµένη από τον εκπρόσωπο του Αναδόχου  στο έργο.  

 Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι και την ηµέρα έγκρισης από την Υπηρεσία του 
οριστικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου, θα ενεργεί σύµφωνα µε το δικό του 
χρονοδιάγραµµα, φέροντας ακέραια την ευθύνη αν αυτό αντίκειται στους όρους των 
συµβατικών τευχών (και σχεδίων). Για το λόγο αυτό θεωρείται συµβατικά ότι η διαδικασία της 
κατάρτισης και έγκρισης ή µεταβολής του χρονοδιαγράµµατος δεν επιφέρει καθυστέρηση.  

 Η ανάπτυξη του προγράµµατος κατασκευής του έργου και των υποπρογραµµάτων του πρέπει 
να γίνει έτσι ώστε να τηρούνται οι προθεσµίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 της ΕΣΥ. 

 
 
14.4. Περιεχόµενο του Α.Π.Κ.Ε. 
 
Α. Το Α.Π.Κ.Ε. θα καλύπτει: 
 

1. Τις απαιτούµενες αποτυπώσεις, έρευνες, µελέτες, εγκρίσεις, άδειες. 
2. Τις προεργασίες για την εγκατάσταση του εργοταξίου και την προετοιµασία των χώρων. 
3. Τις εργασίες κατασκευής του έργου. 
4. Τις εργασίες λοιπών εµπλεκόµενων φορέων (ΟΚΩ, αρχαιολογία..). 
5. Τις απαλλοτριώσεις. 
6. Τους ελέγχους και δοκιµές πάσης φύσεως. 
7. Τεχνική έκθεση όπου θα αναλύεται και θα αιτιολογείται ο προτεινόµενος προγραµµατισµός σε 

συνδυασµό µε το εργατοτεχνικό δυναµικό και το µηχανικό εξοπλισµό. Στην έκθεση αυτή θα 
υπολογίζεται µε λεπτοµέρεια η διάρκεια κάθε δραστηριότητας του Α.Π.Κ.Ε. 

8. Καµπύλη οικονοµικής ροής έργου. 
    (Τα διαγράµµατα αυτά θα χρησιµοποιούν ως χρονική µονάδα το µήνα.). 
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Το πρόγραµµα του Έργου που καταρτίζεται από τον Ανάδοχο, πρέπει κατ’ ελάχιστον να καλύπτει 
εξειδικευµένα όλα τα παραπάνω θέµατα. 

 
Β. Ο έλεγχος της προόδου του Έργου θα πραγµατοποιείται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα µέσα 

από: 
 

1) Πίνακες πρόβλεψης και ελέγχου της Φυσικής και Οικονοµικής Προόδου του Έργου. 
Οι πίνακες αυτοί θα περιλαµβάνουν τα είδη εργασιών και σε στήλες την αντίστοιχη 
πρόβλεψη ανά µήνα της προς εκτέλεση ποσότητας και της προβλεπόµενης 
απορρόφησης. Στο κάτω µέρος του πίνακα µετά τις εργασίες θα περιλαµβάνεται  το 
ποσοστό ΓΕ & ΟΕ 18%, η προβλεπόµενη αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. Στον υπόψη πίνακα 
θα προβλεφθούν και οι  αντίστοιχες στήλες για την συµπλήρωση ποσοτήτων εργασιών και 
δαπανών, που θα εκτελούνται κάθε µήνα και θα συµπληρώνονται µετά την εκτέλεση των 
εργασιών του συγκεκριµένου µήνα, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο λογαριασµό, καθώς και 
των υπολειπόµενων εργασιών µέχρι τέλους του έργου. Οι Πίνακες µε τα 
επικαιροποιηµένα στοιχεία των εργασιών που εκτελέστηκαν και των πιστώσεων 
που απορροφήθηκαν θα υποβάλλονται κάθε µήνα και οπωσδήποτε µέσα στην πρώτη 
εβδοµάδα του µήνα που ακολουθεί (ή µαζί µε το λογαριασµό εφ’ όσον υποβάλλεται εκείνο 
το µήνα) από τον Ανάδοχο. Κάθε τρίµηνο θα υποβάλλεται Αντίγραφο του αρχικού 
πίνακα Φυσικής και Οικονοµικής Προόδου του έργου, µε προσθήκη σε ειδικές στήλες 
των µεταβολών που έχουν γίνει στις αρχικές προβλέψεις και αιτιολόγηση των 
διαφοροποιήσεων. 

 
 
2) Ενηµερωµένα χρονοδιαγράµµατα GANTT και PERT εκτέλεσης του έργου. Επικαιροποιηµένα 
χρονοδιαγράµµατα θα υποβάλλονται  κάθε µήνα και οπωσδήποτε µέσα στην πρώτη εβδοµάδα 
του µήνα που ακολουθεί (ή µαζί µε το λογαριασµό εφ’ όσον υποβάλλεται εκείνο το µήνα) από τον 
Ανάδοχο. 
 
 
3) Αναφορές Προόδου του έργου στις οποίες θα φαίνεται η πρόοδος των εργασιών και η 
συµφωνία ή όχι µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα του έργου καθώς και οι λόγοι των τυχόν 
διαφοροποιήσεων. Οι επικαιροποιηµένες αναφορές προόδου των  εκτελεσθεισών εργασιών και 
την συµφωνία ή όχι αυτών µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα έργου θα υποβάλλονται κάθε τρίµηνο.  

 
 
14.5. Έγκριση Α.Π.Κ.Ε. 
 
Το παραπάνω πρόγραµµα θα υποβληθεί για έγκριση σε (3) τρία αντίγραφα σε έντυπη και σε δύο 
αντίγραφα σε ηλεκτρονική µορφή (σε CD-ROM) στην Υπηρεσία. Η Υπηρεσία θα έχει στη διάθεσή της  
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δέκα  (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την υποβολή του (άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.1418/84 όπως 
κωδικοποιήθηκε µε τον Ν. 3669/2008) για να εγκρίνει µε ή χωρίς παρατηρήσεις το πρόγραµµα. Μία 
από τις υποβληθείσες σειρές θα επιστραφεί στον Ανάδοχο εγκεκριµένη ή µε τυχόν παρατηρήσεις της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  
Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα πρέπει να επανυποβληθεί διορθωµένο (σύµφωνα µε τις 
παρατηρήσεις) εντός επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών. 
 
 
14.6. Κυρώσεις 
 
1. Παράλειψη ή αµέλεια ως προς την άρτια, λεπτοµερή και πλήρη ανάλυση κατά τα παραπάνω, του 
προγράµµατος του έργου (αρχικού ή µεταγενέστερης ενηµέρωσης) εκτός από τη διαδικασία 
διοικητικών κυρώσεων και της έκπτωσης που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 5 του 
Ν.1418/84 κ.λ.π. και από το άρθρο 6 του Ν.3263/2004, όπως κωδικοποιήθηκαν µε τον Ν. 3669/2008 
και ισχύουν σήµερα, συνεπάγεται :   
 

α) Την επιβολή ανέκκλητης ποινικής ρήτρας από την Υπηρεσία, ίσης προς 1:4000  του συµβατικού 
τιµήµατος (δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α). Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται για µία µόνο φορά και θα 
παρακρατηθεί από τον πρώτο επόµενο λογαριασµό.  

β) Την κοινοποίηση στον Ανάδοχο υπηρεσιακού προγράµµατος, συντεταγµένου σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, που στη συνέχεια θα είναι υποχρεωτικό γι' αυτόν, χωρίς να του παρέχεται δικαίωµα 
οποιασδήποτε χρονικής τροποποίησης. 

 
Σε κάθε περίπτωση µη υποβολής από τον Ανάδοχο του προγράµµατος και σύνταξης 
χρονοδιαγράµµατος από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ή από ιδιωτικό γραφείο θα αφαιρείται από το 
«λαβείν» του Αναδόχου ποσό ίσο µε αυτό που προσδιορίζεται στην παράγραφο 1α της απόφασης 
∆17α/02/117/ΦΝ 332/10.11.88 (ΦΕΚ 862 Β/16.11.89). 
 
2. Ανάλογα παράλειψη σύνταξης και υποβολής των στοιχείων της µηνιαίας και  τριµηνιαίας αναφοράς 
προόδου συνεπάγεται εφ’ άπαξ για κάθε αναφορά ανέκκλητη ποινική ρήτρα µέχρι ποσόν ίσον προς το 
15% της ποινικής ρήτρας της παρ. 13.6.1α που επιβάλλεται σε κάθε τέτοια περίπτωση. 
 
14.7. Ενηµερωµένο Πρόγραµµα Κατασκευής του Έργου (Ε.Π.Κ.Ε.) 
 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει µαζί µε την πιστοποίηση του κάθε µήνα το Ε.Π.Κ.Ε. Το Ε.Π.Κ.Ε. θα 
χρησιµεύει ως εργαλείο ελέγχου της προόδου του έργου και θα περιλαµβάνει: 
 

1. Το ποσοστό της πραγµατοποιθείσας προόδου για κάθε δραστηριότητα του Π.Κ.Ε. Ο Ανάδοχος 
οφείλει να ενηµερώνει τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για τις ηµεροµηνίες και ώρες διεξαγωγής των 
επιµετρήσεων. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα παρίσταται δια µέσου εκπροσώπου της σε αυτές 
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τις επιµετρήσεις. 
2. Τα αρχικά προγραµµατισµένο ποσοστό προόδου για κάθε δραστηριότητά του Α.Π.Κ.Ε.. 
3. ∆ύο χρονικές ράβδους για κάθε δραστηριότητα του Α.Π.Κ.Ε. και τις ηµεροµηνίες τους: Η άνω θα 

προκύπτει από τις ηµεροµηνίες του αρχικού προγραµµατισµού και η κάτω θα προκύπτει από τις 
πραγµατοποιηµένες ηµεροµηνίες. 

4. Η εκτιµώµενη από τον Ανάδοχο υπολειπόµενη διάρκεια των υπό εξέλιξη δραστηριοτήτων. 
5. Καµπύλες οικονοµικής ροής έργου  
6. Προγραµµατισµένο και πραγµατοποιηµένο ποσοστό προόδου για το σύνολο του έργου. 

 
Εφόσον ο Ανάδοχος προβλέπει ότι είναι πιθανόν να επέλθουν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις οι οποίες 
θα έχουν ως αποτέλεσµα την αδυναµία εκτέλεσης τυχόν µελλοντικών δραστηριοτήτων εντός του 
χρονικού διαστήµατος (ή των χρονικών διαστηµάτων) που προβλέπεται για αυτές στο Α.Π.Κ.Ε. θα 
υποβάλλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, λεπτοµερή στοιχεία για τον τρόπο µε τον οποίο ο Ανάδοχος 
σχεδιάζει να ξεπεράσει οποιεσδήποτε τέτοιες αναµενόµενες µελλοντικές καθυστερήσεις και εφόσον 
στις Εργασίες έχουν εµφανιστεί ελαττώµατα, λεπτοµερή στοιχεία των χρόνων κατά τους οποίους θα 
εκτελεσθούν οι εργασίες αποκατάστασης για τη διόρθωση των ελαττωµάτων αυτών, ώστε να 
διασφαλισθεί η τήρηση του Προγράµµατος Εργασιών. 
 
14.8. Α.Π.Κ.Ε. Αντιµετώπισης Καθυστερήσεων 
 
Εάν σε οποιοδήποτε Ε.Π.Κ.Ε. εµφανιστεί έστω και µία δραστηριότητα που ανήκει στην κρίσιµη 
διαδροµή να καθυστερεί σε σχέση µε το χρονοδιάγραµµα περισσότερο των (20) είκοσι ηµερολογιακών 
ηµερών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει ένα αναθεωρηµένο Α.Π.Κ.Ε. στο οποίο θα φαίνεται 
µε ποιον τρόπο ο Ανάδοχος θα επιταχύνει τις εναποµείνασες δραστηριότητες ώστε να εξαλειφθεί η 
καθυστέρηση και να επιτευχθούν οι στόχοι των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών, καθώς και του 
πέρατος του έργου. 
Το αναθεωρηµένο Α.Π.Κ.Ε θα υποβάλλεται προς έγκριση στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Κάθε φορά 
που θα υπάρχει λόγος σύνταξης ενός τέτοιου διαγράµµατος η υποβολή του θα διέπεται από τις 
διατάξεις της παρούσας Ε.Σ.Υ. και των λοιπών Συµβατικών Τευχών που διέπουν και την αρχική 
υποβολή του Α.Π.Κ.Ε. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.∆. 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε µε τον Ν. 3669/2008 οι συµβατικές 
προθεσµίες αρχίζουν µε την υπογραφή της εργολαβικής Σύµβασης. 
 
Αναπροσαρµογές του προγράµµατος εγκρίνονται µόνον όταν µεταβληθούν οι ποσότητες των εργασιών 
εφόσον ζητηθεί τούτο από την Υπηρεσία ή στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν 
1418/84 όπως κωδικοποιήθηκε µε τον Ν. 3669/2008. 
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ΑΡΘΡΟ 15. Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου – Απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου  

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της παρούσας ΕΣΥ απαιτείται η εκπόνηση και τήρηση  
Προγράµµατος Ποιότητας  Έργου όπως παρακάτω: 
 
Ι. Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου  
 
15 .1. Γενικά - Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 
Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου, όσον αφορά στην ανάπτυξη και εφαρµογή 
Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), όπως προκύπτουν από την Απόφαση της ΓΓ∆Ε /ΥΠΕΧΩ∆Ε 
µε αριθµό ∆ΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265/18-10-2000 Τεύχος Β' ) του ΥΠΕΧΩ∆Ε για 
«Εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ) στα ∆ηµόσια Έργα και Μελέτες» και τις 
αντίστοιχες Αποφάσεις:  (αρ. ∆ΙΠΑ∆ /οικ/611/24-07-2004 Απόφαση υφυπ. ΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα : ‘’Οδηγίες 
υποχρεωτικής εφαρµογής για το περιεχόµενο, τον έλεγχο και της έγκριση Προγράµµατος Ποιότητας 
Έργου’’ και αρ. ∆ΙΠΑ∆ /οικ/501/01-07-2003 Απόφαση υφυπ. ΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα: ‘’Οδηγίες 
υποχρεωτικής εφαρµογής για το περιεχόµενο, τον έλεγχο και της έγκριση Προγράµµατος Ποιότητας 
Μελέτης) καθώς και από τις απαιτήσεις και τους περιορισµούς γενικά για θέµατα ποιότητας, που 
θέτουν τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης της Παρούσας Σύµβασης. 
 
Ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε τα παραπάνω είναι υποχρεωµένος, είτε έχει πιστοποιηθεί αναφορικά  µε 
κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, να συντάξει Πρόγραµµα Ποιότητας 
Έργου και να το υποβάλλει σε τρία αντίτυπα τουλάχιστον, στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, εντός 30 
ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης. 
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία εφόσον διαπιστώσει ότι το Π.Π.Ε δεν είναι συντεταγµένο σύµφωνα µε τα 
Συµβατικά Τεύχη, το επιστρέφει (µε τις παρατηρήσεις της) για διόρθωση και επανυποβολή. Το Π.Π.Ε 
ελέγχεται και εγκρίνεται σε συνεργασία µε την Προϊσταµένη Αρχή εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών.  
Σε περίπτωση επανειληµµένης υποβολής η προθεσµία νοείται από την τελευταία υποβολή. Ένα 
αντίγραφο του εγκεκριµένου Π.Π.Ε. επιστρέφεται στον Ανάδοχο και τα υπόλοιπα δύο παραµένουν στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  
 
Καµία πληρωµή δεν θα γίνει εάν το Π.Π.Ε. δεν υποβληθεί και εγκριθεί από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία. 
Σκοπός της εφαρµογής ενός Προγράµµατος Ποιότητας στην συγκεκριµένη εργολαβία είναι να 
εξασφαλιστεί η υλοποίηση των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει ο Ανάδοχος µε την παρούσα Σύµβαση, 
έναντι του ΚτΕ, σχετικά µε τον χρόνο, το κόστος και την προδιαγεγραµµένη ποιότητα µελέτης, 
κατασκευής και λειτουργίας του έργου. 
 
Το Π.Π.Ε. θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο πρότυπο ISO 10005:1995 ή σε κάποιο από 
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τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ποιότητας (π.χ. ISO 9001 -2000), θα είναι σύµφωνο µε τα συµβατικά 
τεύχη και θα θεωρηθεί ως Συµβατικό στοιχείο και θα ληφθεί σαν βάση. 
 
Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, στα πλαίσια της παρούσας Σύµβασης, εκτείνονται τόσο στην ανάπτυξη 
από τον Ανάδοχο ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Quality Assurance - Q.Α) που θα έχει 
σχεδιαστεί ήδη πριν την έναρξη του έργου, όσο και στον Έλεγχο Ποιότητας (Quality Control - Q.C) του 
συγκεκριµένου έργου καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του.  
Ο έλεγχος ποιότητας αφορά όλες τις φάσεις του έργου (Μελέτες, Κατασκευή, συντήρηση) και αφορά 
τόσο στο παραγόµενο προϊόν (όλα τα τµήµατα του έργου), στην περιγραφή και εφαρµογή των 
απαιτούµενων µεθόδων µε τις οποίες εκτελούνται οι διάφορες εργασίες όσο και στον 
χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό ή  τα ενσωµατούµενα υλικά. 
Η εφαρµογή ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης ποιότητας από τον Ανάδοχο,, έχει σκοπό να παρέχεται στον 
ΚτΕ η µέγιστη δυνατή πληροφόρηση ότι το παραγόµενο έργο (εργασίες, µελέτες, κλπ.) θα ικανοποιεί 
τις δεδοµένες και προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις ποιότητας.  
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει µε σύµφωνη γνώµη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ένα 
∆ιπλωµατούχο Μηχανικό επί τόπου του έργου, κατάλληλων προσόντων και εµπειρίας, υπεύθυνο για τα 
θέµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου, καθώς και τον Αναπληρωτή του. 
 
Ο καθορισµός των οποιωνδήποτε στοιχείων και Οδηγιών Εκτέλεσης των εργασιών, που προβλέπεται 
από τα Συµβατικά Τεύχη, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να λαµβάνει όλα τα 
απαραίτητα µέτρα για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των επί µέρους εργασιών που συνθέτουν το 
έργο. Έστω και αν δεν ορίζεται σαφώς στα Συµβατικά Τεύχη ή στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, 
κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή και άµεµπτη 
εµφάνισή του, όσο και ως προς την εναρµόνισή του µε τα λοιπά τµήµατα του έργου και να πληρεί το 
σκοπό που προορίζεται να εξυπηρετήσει. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και εξοπλισµούς µε µέριµνα και δαπάνες 
του, ως προς την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και συµβατότητά τους προς τις απαιτήσεις των 
Συµβατικών Τευχών. 
 
Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών και 
προκατασκευασµένων στοιχείων, ελαττωµάτων της κατασκευής, και παραλείψεων της συντήρησης 
ισχύουν γενικά όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 του Ν 1418/84 όπως κωδικοποιήθηκε µε τον Ν. 
3669/2008.  
 
Σε περίπτωση απαίτησης από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία πρόσθετων ελέγχων των προδιαγραφών 
καθώς και σε περίπτωση διαφωνιών ως προς τα αποτελέσµατα ελέγχων ο Κύριος του Έργου διατηρεί 
το δικαίωµα να ορίζει κατάλληλο εργαστήριο, όπως ορίζεται στο άρθρο 60 του ν. 3669/2008, για τους 
ελέγχους αυτούς. Οι δαπάνες αυτών των ελέγχων αυτών προκαταβάλλονται από  τον Ανάδοχο και τον 



 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ταµείο Συνοχής 
 

 
 

 

ποιότητα ζωής για όλους 
Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη 
βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου. 
 
Μέσα στις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για τους εργαστηριακούς ελέγχους και δοκιµές, είναι 
και η συνεργασία µε  αναγνωρισµένους οργανισµούς σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 7 του 
άρθρου 154 του ν. 3669/2008. Σε περίπτωση προσθέτων ελέγχων, ο ∆ικαιούχος δέχεται το 
αποτέλεσµα του ελέγχου από αναγνωρισµένο οργανισµό κατά την έννοια της παραγράφου 7 του 
άρθρου 154 του Ν 3669/2008.. 
 
Αν η διεξαγωγή µερικών ελέγχων µπορεί να γίνει µόνο στο εξωτερικό, ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί µε 
όλα τα έξοδα ταξιδιού και διαµονής των εκπροσώπων της Επίβλεψης, που θα επιθεωρήσουν αυτούς 
τους ελέγχους. 
 
Εκτός από τον έλεγχο ποιότητας που θα διενεργεί ο Ανάδοχος σε όλες τις φάσεις της εργολαβίας, ο 
ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί Έλεγχο Ποιότητας (Q.C) των υλικών, του εξοπλισµού των 
κατασκευών κ.λ.π και έλεγχο του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Q.Α), στον βαθµό και µε τον 
τρόπο που θα κρίνει αναγκαίο.  
 
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφ' όσον ζητηθεί η συνδροµή του, να διαθέτει χωρίς 
πρόσθετη αποζηµίωση το απαιτούµενο εργατικό ή βοηθητικό προσωπικό, ή και τον απαραίτητο 
µηχανικό εξοπλισµό για τη διενέργεια διαφόρων ελέγχων ή δοκιµασιών (π.χ τοπογραφικά όργανα, 
συσκευές επί τόπου ελέγχων κλπ.) σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τα έξοδα όλων των 
παραπάνω αναφεροµένων ελέγχων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
Το ΠΠΕ θα πλαισιώνεται από τα απαραίτητα «Υποστηρικτικά Έγγραφα - Στοιχεία» (Οδηγίες Εργασιών, 
Οδηγίες Ελέγχου Εργασιών, Μεθοδολογίες κατασκευής, Φύλλα Ελέγχου Εργασιών ή ∆ελτία ποιότητας 
Εκτελούµενων Εργασιών και χρησιµοποιούµενων υλικών κλπ.) για την τεκµηρίωση και εφαρµογή του. 
Το περιεχόµενο αυτών των υποστηρικτικών εγγράφων θα συµφωνείται και θα εγκρίνεται από τη 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία για λόγους οµοιοµορφίας, ευκολίας ελέγχου και δυνατότητας γρήγορης 
αξιοποίησής τους. 
 
15.2. Ορολογία  «Προγράµµατος Ποιότητας Έργου» 
 
Οι χρησιµοποιούµενοι όροι, σχετικά µε το «Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου», νοούνται κατά τον 
ακόλουθο τρόπο: 
 

1. Ποιότητα Τεχνικού έργου: Είναι η συµµόρφωση του παραγόµενου µέσω της εργολαβίας Τεχνικού 
Έργου µε τις προκαθορισµένες (από τις Μελέτες, Συµβατικά Τεύχη, Πρότυπες και λοιπές Τεχνικές 
Προδιαγραφές, Νοµοθεσία) απαιτήσεις του ΚτΕ που έχουν σχέση µε την έντεχνη κατασκευή, 
αντοχή, την ανθεκτικότητα, τη οικονοµία, τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια, την αισθητική και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. 

2. Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας: Η οργανωτική δοµή, οι ευθύνες, οι διαδικασίες, οι διεργασίες, οι 
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ποιότητα ζωής για όλους 
Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

καταγραφές, οι πόροι και τα µέσα που θα εφαρµόσει και µε τα οποία θα τεκµηριώσει και 
λειτουργήσει ο Ανάδοχος για να µπορέσει να υλοποιηθεί η προαναφερθείσα πολιτική ποιότητας. 

3. Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου : Είναι το έγγραφο στο οποίο διατυπώνονται οι ειδικές πρακτικές και 
τα µέσα για την ποιότητα καθώς και η αλληλουχία των δραστηριοτήτων, που θα χρησιµοποιήσει ο 
Ανάδοχος στην συγκεκριµένη Εργολαβία. 

4. ∆ιαδικασία:   Είναι έγγραφο/α που περιγράφει /ουν (προδιαγράφει /ουν) τον τρόπο εκτέλεσης µιας 
δραστηριότητας που επηρεάζει την ποιότητα του έργου. 

5. Επιθεώρηση Ποιότητας:  Συστηµατική και ανεξάρτητη εξέταση (καταγραφή) προκειµένου να 
προσδιοριστεί κατά πόσο οι χρησιµοποιούµενες δραστηριότητες για την ποιότητα και τα 
αποτελέσµατα που προκύπτουν από αυτές, είναι σύµφωνα µε τα σχεδιασθέντα και τα 
προδιαγεγραµµένα, εφαρµόζονται αποτελεσµατικά και είναι κατάλληλα για την επίτευξη των 
στόχων της ποιότητας. 

6. Μη συµµόρφωση:  Η µη ικανοποίηση των καθορισµένων απαιτήσεων. 
7. Σηµείο ελέγχου:  Χαρακτηριστικό σηµείο της κατασκευαστικής διαδικασίας που απαιτεί ιδιαίτερη 

προσοχή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της υπηρεσίας και στο οποίο ελέγχεται η ικανοποίηση των 
προκαθορισµένων απαιτήσεων. 

8. Κρίσιµο Σηµείο Ελέγχου:  Σηµείο Ελέγχου για το οποίο ο ΚτΕ έχει ενηµερωθεί εγγράφως ότι 
πρόκειται να διενεργηθεί εσωτερικός έλεγχος για την ικανοποίηση των προκαθορισµένων 
απαιτήσεων. 

9. Σηµείο Ελέγχου µε αναµονή έγκρισης (η Σηµείο Στάσης): 
   Κρίσιµο Σηµείο Ελέγχου, για το οποίο η έγκριση και αποδοχή των αποτελεσµάτων ελέγχου από 

τον ΚτΕ, είναι προϋπόθεση για τη συνέχιση των εργασιών. 
 

 
15.3. Περιεχόµενα ΠΠΕ 
 
Το ΠΠΕ έχει το χαρακτήρα εσωτερικού κανονιστικού εγγράφου της Εργολαβίας και πρέπει να παρέχει 
όλα τα εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων προόδου του 
έργου, τεκµηρίωσης της ποιότητας των εκτελεσµένων εργασιών, των υλικών και των αποτελεσµάτων 
των ελέγχων και αρχειοθέτησής τους. 
Το ΠΠΕ ενσωµατώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των Συµβατικών Τευχών, περιγράφει τις 
φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, περιλαµβάνει τους πόρους και τις 
µεθοδολογίες κατασκευής του έργου, είναι σε πλήρη εναρµόνιση µε το Χρονοδιάγραµµα του έργου, 
καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου, καθορίζει τις επί µέρους ευθύνες, τα σηµεία 
προς επιθεώρηση και έγκριση και τις µεθόδους αναφοράς, καθορίζει τον τρόπο και λεπτοµέρειες 
διαχείρισης, συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατασκευής και ελέγχων.  
 
Το ΠΠΕ που θα παραδοθεί στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, θα περιλαµβάνει ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά: 
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ποιότητα ζωής για όλους 
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1. Σύντοµη περιγραφή έργου (ιστορικό, γενικά τεχνικά στοιχεία, κρίσιµα στοιχεία έργου) 
2. Συµβατικά Στοιχεία έργου και ∆ιαδικασίες ελέγχου της Σύµβασης απ' τις οποίες θα 

διασφαλίζεται η δυνατότητα του Αναδόχου να ανταποκρίνονται στις Συµβατικές του 
υποχρεώσεις.  

3. ∆ιαίρεση του έργου σε υποέργα (τµήµατα, φάσεις, µέτωπα εργασίας, διακεκριµένα και αυτοτελή 
αντικείµενα, επί µέρους εργασίες). 

4. «Πίνακα Παραδοτέων Έργου», όπου αναφέρονται οι µελέτες, στοιχεία και λοιπές υποχρεώσεις 
που αφορούν σύνταξη και υποβολή εγγράφων, σύµφωνα µε όσα αναγράφονται στα Συµβατικά 
Τεύχη ή σε τυχόν πρόσθετες εντολές, ταξινοµηµένα κατά είδος και χρονολογική σειρά. 

5. Οργανόγραµµα ∆ιοίκησης της Εργολαβίας 
6. Περιγραφές καθηκόντων και αρµοδιοτήτων για κάθε θέση που προβλέπεται στο οργανόγραµµα. 
7. Καθορισµός των απαραίτητων πόρων (προσωπικό, υλικά, εξοπλισµός) για την ολοκλήρωση 

του έργου. 
8. Μεθοδολογίες κατασκευής ειδικών εργασιών, σε συσχετισµό µε τα αναγραφόµενα στα λοιπά 

τεύχη δηµοπράτησης. 
9. Υποστηρικτικά έγγραφα δηλαδή "∆ιαδικασίες ποιότητας" (αν απαιτηθούν) και "Οδηγίες 

εργασιών" που θα αναφέρονται σε πίνακα µε τίτλο "Πίνακας ∆ιαδικασιών / Οδηγιών εργασίας". 
10. ∆ιαδικασία λειτουργίας εργαστηρίων και ελέγχου /διακρίβωσης εξοπλισµού ελέγχων και 

δοκιµών σύµφωνα µε κανονισµούς και προδιαγραφές. 
11. Σηµεία Ελέγχου στα οποία ελέγχεται η συµµόρφωση µε τα συµβατικά στοιχεία, οι υπεύθυνοι 

ελέγχου, τα έντυπα ελέγχου κ.λ.π. Συµπληρώνεται «Πίνακας Σηµείων Ελέγχου». 
12. ∆ιαδικασίες   Αναφοράς   και   διαχείρισης   περιπτώσεων   Μη Συµµόρφωσης και 

επακόλουθων διορθωτικών ενεργειών. 
13. ∆ιαχείριση Κινδύνου. Συµπληρώνεται «Πίνακας Αναγνώρισης / ∆ιαχείρισης Κινδύνου», µε βάση 

την εµπειρία από άλλα έργα και τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου, στον οποίο αναγράφονται οι 
πιθανοί κίνδυνοι και προτεινόµενες δράσεις για την οµαλή εκτέλεση της Σύµβασης. 

14. ∆ιαδικασίες ελέγχου εγγράφων και τήρησης και διαχείρισης αρχείων και ιχνηλασιµότητας όλων 
των προαναφερθέντων εγγράφων στοιχείων. 

 
 
15.4. Πρόγραµµα Ελέγχου ∆οκιµών Έργου  (Π.Ε.∆.) 
 
Το Π.Ε.∆.  είναι µέρος του ΠΠΕ, θα αναφέρεται στο σύνολο των ελέγχων που θα απαιτηθούν στο έργο  
και θα περιλαµβάνει : 
 

α. Όλες τις λεπτοµέρειες των διαδικασιών και µεθόδων δειγµατοληψίας, δοκιµών, και ελέγχων 
(υλικών - εργασιών -εξοπλισµού). 

β. Συσχετισµό µε τις σχετικές προδιαγραφές. 
γ. Χρονικό καθορισµό των δραστηριοτήτων (που  θα είναι σύµφωνος µε το χρονοδιάγραµµα του 

έργου) σχετικά µε: 
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1. τις ∆ειγµατοληψίες 
2. τους ελέγχους / τις δοκιµές 
3. τις εγκρίσεις από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
4. την υποβολή στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία των αποτελεσµάτων (ελέγχων / δοκιµών υλικών 

και κατασκευών) και των υπαρχόντων πιστοποιητικών ποιότητας/ καταλληλότητας υλικών 
και ετοίµων προϊόντων. 

 
δ. Τα εργαστήρια  ελέγχου και τους υπεύθυνους διεξαγωγής των ελέγχων. 
ε. Κάθε άλλη απαραίτητη για την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πληροφορία. 
 

 
15.5. Αρχεία ελέγχου - ∆ιαχείριση αρχείων επιθεώρησης, δοκιµών και ελέγχων 
 
Όλα τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα καταγράφονται σε Πρακτικό που θα συντάσσεται και θα 
αποτελούν ιδιαίτερο Αρχείο Ελέγχων. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών, συνιστούν δικαιολογητικά 
των ενδιάµεσων και τελικών πληρωµών και θα είναι στη διάθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας άµεσα 
και οπωσδήποτε πριν την υποβολή κάθε µηνιαίας Πιστοποίησης εργασιών.  
Η παρακολούθησή τους µπορεί να γίνει και µε µηχανογραφηµένο σύστηµα του Αναδόχου που θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 
 
II. Απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου 
 

1. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και κατασκευών θα είναι σύµφωνα µε όλες τις απαιτήσεις του 
έργου καθώς και της εγκυκλίου ∆17α/02/71/Φ13/29-11-94 της ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την 
εφαρµογή του Π.∆.334/1994 «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών» όπως ισχύει σήµερα. 

 
2. Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη γιατί 

αυτός είναι ο µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των 
υλικών και την κατασκευή του έργου καθώς και για την ασφάλεια της κατασκευής για την οποία 
είναι ο µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων – Μητρώο του Έργου  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, 
∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και 
την ασφάλεια των εργαζοµένων.  
 
Α. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται µερικές σχετικές διατάξεις: 
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• Το Π.∆. 22-12-33 (ΦΕΚ 406 Α/ 33) και η τροποποίησή του µε το Π.∆. 17/78 "Περί ασφαλείας 

εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων" 
• Το Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/75 ) "Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίας 

ασχολουµένων µισθωτών"  
• Η Υ.Α. ΒΜ5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980 ) "Σήµανση εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός 

κατοικηµένων περιοχών" (αφορά  µόνο τις οδοποιίες και την αποχέτευση) 
• Το Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών 

εργασιών" 
• Το Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 

εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού" 
• Η Υ.Α. ΒΜ5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) "Σήµανση εκτελουµένων έργων σε οδούς εντός 

κατοικηµένων περιοχών" (αφορά  µόνο τις οδοποιίες και την αποχέτευση) 
• Ο Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) "Κυρώσεις της διεθνούς σύµβασης εργασίας που αφορά στις 

διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κλπ." 
• Ο Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) "Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων" 
• Το Π.∆. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και 

γιατρού εργασίας" 
• Το Π.∆. 225/89 (ΦΕΚ 106Α/89) "Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων στα υπόγεια έργα" 
• Το Π.∆. 31/90 (ΦΕΚ 11 Α/90 ) "Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση 

µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων" 
• Το Π.∆. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94) "Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη 

χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους, σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 89 /655 /ΕΟΚ". 

• Το Π.∆. 396/94 ( ΦΕΚ 220/94) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση απ' 
τους εργαζοµένους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε 
την οδηγία 89/ 656 /ΕΟΚ". 

• Το Π.∆. 397/94 ( ΦΕΚ 221Α /94) "Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον 
χειρωνακτικό χειρισµό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και 
οσφυϊκής χώρας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 90/269/ ΕΟΚ". 

• Το Π.∆. 399/94 (ΦΕΚ 221 Α'/94) "Προστασία των εργαζοµένων απ' τους κινδύνους που 
συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε 
την οδηγία 90/340/ΕΟΚ". 

• Το Π.∆. 105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) "Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφαλείας ή / και 
υγείας στην εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58 / ΕΟΚ". 

• Το Π.∆. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) "Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 
εργασίας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ ΕΟΚ". 

• Το Π.∆. 17/96 (ΦΕΚ 11Α796) "Εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής 
και ασφάλειας των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/391/ ΕΟΚ και 91/ 383 / 
ΕΟΚ". 
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• Το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) "Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρµόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά  εργοτάξια  έργων", σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/ 57 / ΕΟΚ. 

• Η υπ' αριθµ. 433/2000 (ΦΕΚ 176 Β/22-09-00) Υπουργική Απόφαση που αφορά την 
"Καθιέρωση ΦΑΥ ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε 
∆ηµοσίου Έργου" 

• Η υπ' αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-02 (ΦΕΚ 16Β/14-01-03) Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε που αφορά 
την "Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων 
Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)" 

• Η υπ' αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/502 (ΦΕΚ 946/09-07-03) Υπουργική Απόφαση που αφορά  την  
"Προδιαγραφή σήµανσης εκτελουµένων έργων" 

 

Απαιτούµενα µέτρα Ασφάλειας και Υγείας στο εργοτάξιο*. 
 
1.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό 
του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να 
εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών 
κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9),  Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7),  Ν. 
3850/10** (αρ. 42). 

 
 

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης 
έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα  Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). 

β.   Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε 
: ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27- 
11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή 
άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της 
κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζοµένων,  να  τους  ενηµερώνει  /  εκπαιδεύει  για  την αναγκαιότητα  της τήρησης των 
µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή 
τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111),  Π∆ 305/96 (αρ.10,11),  
Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο 
ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να 
κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας  
(εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει 
ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 
*  H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι 
του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις 
των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96,  κλπ. 

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

 

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

 

 
α.  Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, 
την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη 
διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα 
ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος 
εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η 
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

 

β.     Να  ακολουθήσει  τις  υποδείξεις  /  προβλέψεις  των  ΣΑΥ-ΦΑΥ  τα  οποία 
αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το 
Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία 
ενσωµατώθηκε στο  Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

 

γ.  Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και  να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), 
σύµφωνα µε την µεθοδολογία  που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την 
κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, 
ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 

 

 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα 
απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : 
Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία 
ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
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ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 
305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε 
και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

 

 

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

 

 

Το ΣΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας) , αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό 
των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που 
παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια  κατασκευής του έργου. 

 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ (Φάκελος  Ασφάλε ιας  κα ι  Υγε ίας )  αποσκοπεί στην πρόληψη 
και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή 
την επισκευή του έργου. 
 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 
7) και στις ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του 
(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 

 

2.  Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), 
όταν : 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα 
του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
β.   Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 
(αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 
γ.   Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ.   Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του 
έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και  υγείας  
(ΣΑΥ,ΦΑΥ)  του  έργου  από  την  αρµόδια  Επιθεώρηση  Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 
7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 

2011)  και  την  αρ.  πρωτ.  10201/27-3-2012  εγκύκλιο  του  Ειδ.  Γραµµατέα  του 
Σ.ΕΠ.Ε. 

 

3.   Ο ΦΑΥ καθιερώνεται  ως απαραίτητο στοιχείο  για  την προσωρινή  και την 
οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η 
οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08  αρ. (73  και 75). 
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4.  Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του 
Έργου και  το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 
περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 

 

 

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

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

 

α.   Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 
50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο 
έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

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

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης  γίνεται  εγγράφως από τον 
ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται 
δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

 

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

 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, 
των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε 
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

 

2.  Βιβλίο  υποδείξεων τεχνικού  ασφαλείας και  γιατρού  εργασίας στο  οποίο  θα 
αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 
(αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

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

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του 
ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις 
κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των 
εργαζοµένων των   οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 
και 5 του Ν.3850/10. 

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

 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος 
και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 
πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 

24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί 
αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του 
ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

 

4.   Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2γ). 

 

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

 
 
3.3   Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 

(ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση 
εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 
παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984   του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, 
Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες 
µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την 
διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων 
ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 
1073/81 (αρ.113 ),   Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε 
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αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
 

 

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

 

 
Για την πιστή  εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 

συσχετίζεται µε το Η Μ Α. 
Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 

εµπλουτισµός του ΣΑΥ και  επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των 
αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται  και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 
ατυχήµατος. 

 
 
 
4.  Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 
εργασιών στο εργοτάξιο. 

 

 
4.1  Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, 
τα παρακάτω µέτρα  ασφάλειας και υγείας : 

 

 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 
εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση   και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων 
: Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

 

 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του 
εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων 
ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους 
εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

 

 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή 
αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα   προστασίας των εργαζοµένων από τους 
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κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 
305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος  Α, παρ.6). 

 

 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου 
διαφυγής - διάσωσης   και εξόδων κινδύνου,  πυρασφάλεια,  εκκένωση χώρων από τους 
εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων   εκρήξεων    ή    
αναθυµιάσεων,   ύπαρξη   πυροσβεστήρων,   κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 
(αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

 

 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού 
εξοπλισµού  (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών,  φαρµακείου,  αποχωρητηρίων, 
νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81  (αρ.109,110),  Ν.1430/84  (αρ.17,18),  Π∆ 305/96 (αρ.12 
παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 

 

 

στ.  Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα  γιλέκα, 
ολόσωµες  ζώνες  ασφαλείας,  γυαλιά,  κλπ,  εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων 
σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και 
τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 
(αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. 
οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

 
 
4.2    Εργοταξιακή   σήµανση   –   σηµατοδότηση,   συστήµατα   ασφαλείας, 
φόρτωση  -  εκφόρτωση  –  εναπόθεση  υλικών,  θόρυβος,  φυσικοί,  χηµικοί 

παράγοντες κλπ 
 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση 
των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 

 

-     Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του  τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: 
«Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
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-  Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για 
την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους   χώρους   
πόλεων   και   οικισµών   που   προορίζονται   για   την κυκλοφορία πεζών » 

 

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

 

β.  Να  τηρεί  τις  απαιτήσεις  ασφάλειας  που  αφορούν σε  εργασίες  εναπόθεσης υλικών 
στις οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 

47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί 
τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών 
συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων 
φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και 
αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

 

 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : 
Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, 
ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4],   Ν.2696/99 (αρ.32) 
και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

 

 

ε.  Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της 
οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 
397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 
(άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 
 

 
4.3     Μηχανήµατα  έργων  /  Εξοπλισµοί  εργασίας    -  αποδεικτικά  στοιχεία 
αυτών. 

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

 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, 
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ποιότητα ζωής για όλους 
Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας 
µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 
1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 

1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 
89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV 
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, 
Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

 

 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

 

1.  Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

2.  Άδεια κυκλοφορίας 

3.  Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4.  Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

 

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος 
Β΄, τµήµα ΙΙ,  παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II,   παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η 
άδεια χειριστού µηχανήµατος  συνοδεύει τον χειριστή. 

 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα 
καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 

89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( 
αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

 
5.Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και 
υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των 
εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, 
πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος 
των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 
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Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 
 

5.1  Κατεδαφίσεις : 

 
Ν 495/76,  Π∆ 413/77,  Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104),  ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 
31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 
3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00,   Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού 
Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

 

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

Ν. 495/76,  Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17,  40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- 
ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00,  Ν.  2168/93,  Π∆  396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ),  ΥΑ 

3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12,  παραρτ. 
IV µέρος Β  τµήµα  ΙΙ παρ. 10 ). 

 

 

5.3   Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε 
ύψος, Εργασίες σε στέγες. 

 

 
Π∆    778/80,    Π∆    1073/81    (αρ.34-44),    Ν.1430/84    (αρ.    7-10),    ΚΥΑ 
16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, 
παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 
 
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

 
5.5    Κατασκευή   δοµικών   έργων   (κτίρια,   γέφυρες,   τοίχοι   αντιστήριξης, 
δεξαµενές, κλπ.) 

 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV  µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

 

5.6  Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
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(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής 
ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών 
ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 
6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

 

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00,  Ν.  2168/93,  Π∆  396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ),  ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94,  Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 

 
 
Β. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ). 
(σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της προαναφερθείσης απόφασης ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-02 (ΦΕΚ 16Β/14-
01-03) Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε. 
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος 
στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής : 
 
1. ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
 
2. Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της 

σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα παρέχουν 
τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και γιατρού 
Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν.1568/85, Π.∆17/96, Π.∆ 
305/96, Π.∆294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και του συντονιστή 
ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και 
κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο Κ.Ε.Π..Ε.Κ του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη 
των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, 
µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του 
εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε 
εξωτερικούς συνεργάτες ή/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π∆95/99, Π∆17/96) από το Υπουργείο 
Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου 
(ΕΞ.Υ.Π.Π.). 

 
3. Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 
 
4. Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 
 
5. Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 
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• Αναφορά ατυχήµατος, 
• ∆ιερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας, 
• Αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, 
• Χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, 
• Εκπαίδευση προσωπικού, 
• Ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων. 

 
6. Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από τη 

νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής. 
 
7. ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των 

µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία 
ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για 
την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να 
τεκµηριώνονται γραπτά. 

 
8. Άλλες προβλέψεις. 

• Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρµόδιο 
Κ.Ε.Π.Ε.Κ του Σ.ΕΠ.Ε 

• Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα ΑΥΕ 
• Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από  όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο 
• Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ και τους 

υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 
 
9. Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ 
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και 
του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα 
Α.Υ.Ε και να συντάξει το τελικό ΦΑΥ. 
Το Σ.Α.Υ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εµπεριέχονται 
οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου και ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε 
να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που 
δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός 
υποχρεούται στη σύνταξή των αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 
 
Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 
 

o  Γενικά 
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• Είδος έργου και χρήση αυτού 
• Σύντοµη περιγραφή του έργου 
• Ακριβής διεύθυνση του έργου 
• Στοιχεία του κυρίου του έργου 
• Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 

o Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 
o Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις 

εργασίας. 
o Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 
o Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και  τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 
o Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 
o ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών. 
o Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. 

ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κ.λ.π. και 
διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 

o Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το 
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 

o Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης 
επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης 
επικινδυνότητας π.χ. 

Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 
Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 
Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 
οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι 

o Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να  αποφευχθούν. 
Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα 
για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους 
(Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.∆ 305/96). 

 
Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής : 
 

o Γενικά:  
• Είδος έργου και χρήση αυτού 
• Ακριβή διεύθυνση του έργου 
• Αριθµό αδείας 
• Στοιχεία του κυρίου του έργου 
• Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει το ΦΑΥ. 

o Στοιχεία από το µητρώο του έργου:  
• Τεχνική περιγραφή του έργου 
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• Παραδοχές µελέτης 
• Τα σχέδια «ως κατασκευάσθη» 

o Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθορισµού κ.λ.π.. 
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των 
διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, 
αερίων, ατµού, κ.λ.π.) στην πυρασφάλεια κ.λ.π. 

o Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου, που θα περιλαµβάνει: 
 

• Τον κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη 
χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και 
επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως 
θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 

• Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου 
π.χ. οδηγίες χρήσης του ακινήτου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην 
συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες 
έκτακτου περιστατικού κ.λ.π. 

• Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την 
περιοδική συντήρηση του έργου. 

 
Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου 
και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆/νσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την 
ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ-ΦΑΥ 
 
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 
 
Γ. Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας, αναφέρονται 

παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισµένα σηµεία της Νοµοθεσίας: 
 

α. Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της 
Υπηρεσίας, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου, τα 
απαιτούµενα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας ( Μ.Α.Π ) και να παίρνει όλα τα 
απαραίτητα µέτρα συλλογικής προστασίας.  

          Ενδεικτικά τα Μ.Α.Π θα είναι, προστατευτικά κράνη, υποδήµατα ασφαλείας, πλαστικές 
γαλότσες, φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το χειµώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το 
καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά, και καπέλα ηλίου, 
(2) δύο  κουτιά πρώτων βοηθειών για το εργοτάξιο, µάσκες διαφόρων τύπων, ζώνες 
συγκράτησης,  αναπνευστικές συσκευές , κ.λ.π. 
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β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την τοποθέτηση των καταλλήλων πινακίδων ή 
φωτεινών σηµάτων επισήµανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων,  
καθώς και προειδοποιητικών και συµβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζοµένους, 
όσο και για τους κινούµενους στους χώρους των εργοταξίων ή/και στις περιοχές εκτέλεσης 
των εργασιών ή κοντά σ' αυτές. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον 
εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε πόσιµο νερό, φωτισµό, αερισµό, εγκαταστάσεις 
υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να εξασφαλίσει µέσα και χώρους παροχής 
πρώτων βοηθειών. 

 
∆. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αντιµετώπιση πυρκαγιών στις 

εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των εργασιών και στο 
περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 
α. Να διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης. 
β. Να φροντίζει για τον περιοδικό καθαρισµό ( αποψίλωση) των χώρων από τα πάσης φύσεως 

εύφλεκτα  υλικά  και αντικείµενα.  
γ. Να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεων ή άλλες ανοικτής πύρας κοντά σε εύφλεκτα 

αντικείµενα ή κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών του 
εργοταξίου και γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να παίρνει τα 
ενδεικνυόµενα µέτρα. 

 
Ε. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τις εκσκαφές και τη χρήση εκρηκτικών ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει 

υπόψη του τουλάχιστον τα κάτωθι: 
α. Ουδεµία  εργασία  εκσκαφής θα πραγµατοποιείται από τον Ανάδοχο αν πρωτίστως ο ίδιος 

δεν έχει συνεργασθεί µε τους αρµόδιους φορείς (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ, ∆ΕΠΑ) προκειµένου να 
επισηµανθούν – αποµονωθούν τα πάσης φύσεως δίκτυα ΟΚΩ. 

β. Απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλών. 
 
ΣΤ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα της υγιεινής και ασφάλειας των  

εργαζοµένων σε θέµατα όπως: 
 

α. Εκπαίδευση προσωπικού 
β. Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία 
γ. Ενηµέρωση µε γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των εργασιών και τους 

τρόπους προστασίας από αυτούς  
δ. Εκπόνηση και εφαρµογή σχεδίου δράσης προληπτικών ενεργειών προστασίας έναντι πάσης 

φύσεως θεοµηνιών και φωτιάς  
ε. Εκπόνηση και τήρηση προγράµµατος επιθεωρήσεων / ελέγχων στις θέσεις εργασίας για την 

πιστή εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας από τους εργαζοµένους  
στ.Καταλληλότητα  εξοπλισµού – συντήρηση - αντικατάσταση φθαρµένου υλικού  
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ζ. Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήµατος ασφάλειας της εργασίας 
 
Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η 
υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων των αρµοδίων µηχανικών, συντονιστών / τεχνικών ασφαλείας και 
ιατρών εργασίας, των ενδεδειγµένων µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για 
θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και σε 
περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί προλήψεως 
ατυχηµάτων. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή του 
συµφωνητικού να καταθέσει στην Επίβλεψη τεύχος στο οποίο θα περιλαµβάνεται το Σχέδιο Ασφάλειας 
και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο του Έργου που 
αναλαµβάνει, σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96. Στο τεύχος αυτό θα περιλαµβάνονται και βεβαιώσεις 
αναθέσεως καθηκόντων των απαιτούµενων για το έργο Συντονιστών / Τεχνικών Ασφαλείας  και Ιατρών 
εργασίας (για εργοτάξια άνω των 50 εργαζοµένων). 
 
 
 
Ακόµη θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιµα προς έλεγχο από τους αρµόδιους κρατικούς και µη φορείς 
τα θεωρηµένα ή µη βιβλία που απαιτεί η νοµοθεσία: 
 

• Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας  (Υπ. Απόφαση 130646/84 ΦΕΚ 154 Β /19-3-84) 
• Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας  ή και   Ιατρού Εργασίας  

 
Είναι ευνόητο ότι ο καταµερισµός αρµοδιοτήτων και ευθυνών των παραγόντων του Αναδόχου του 
Έργου, τυχόν υπεργολάβων, επιβλεπόντων µηχανικών αυτοαπασχολουµένων και εργαζοµένων θα 
γίνεται πάντοτε σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
Ζ. Μητρώο του έργου 
 
Συµπληρωµατικά προς τα αναφερόµενα στα πιο πάνω κείµενα διευκρινίζεται ότι η σύνταξη του 
Μητρώου των έργων θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας που διευθύνει το έργο 
κυρίως όσον αφορά  την παρουσίαση των στοιχείων του έργου σε σύγχρονη ηλεκτρονική µορφή. 
Πάντως σε κάθε περίπτωση το «Μητρώο του Έργου» πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα: 
 

1. Πίνακα απογραφής, που θα εµφανίζει περιληπτικά τα επί µέρους έργα, εγκαταστάσεις, 
εξοπλισµού κτλ. που συγκροτούν το όλο το Έργο 

2. Πλήρη σειρά «as built» των σχεδίων του έργου µε τις διαστάσεις που τελικά εφαρµόστηκαν.  
3. Τεύχος στοιχείων υψοµετρικών αφετηριών µε ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους 
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4. Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων (γεωτεχνικές 
έρευνες, γεωλογικές έρευνες και µελέτες) 

5. Τεύχος για όλες τις δοκιµές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου µε αντίγραφα όλων των 
αντιστοίχων πιστοποιητικών του(ων) Οίκου(ων) Ποιοτικού Ελέγχου . 

6. Περιγραφική έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν, των 
δυσκολιών κλπ. 

7. Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το 
σύνολο του έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
Τα στοιχεία του Μητρώου του έργου αριθµηµένα και ταξινοµηµένα σε φακέλους θα συνταχθούν στα 
Ελληνικά και θα υποβληθούν στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε τρία (3) αντίτυπα. 
Τα κείµενα θα είναι δακτυλογραφηµένα και βιβλιοδετηµένα σε τεύχη. Η όλη διαδικασία σύνταξης και 
υποβολής του Μητρώου θα συµφωνηθεί µε την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και θα είναι συµβατή µε το 
εφαρµοζόµενο από τον Ανάδοχο σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και το Πρόγραµµα Ποιότητας του 
Έργου.  
Όλα τα στοιχεία του Μητρώου του Έργου θα παραδοθούν και σε ψηφιακή µορφή. 
Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο και νοούνται συµβατικά 
ότι περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές του Τιµολογίου. 
Η ολοκλήρωση και η παράδοση του Μητρώου Έργου στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία πρέπει να γίνει 
µετά το τέλος των εργασιών. Σε περίπτωση µη υποβολής του θεωρείται ότι η εργολαβία δεν έχει 
περατωθεί και εποµένως δεν θα  εκδίδεται Βεβαίωση Περάτωσης των Εργασιών. 
Παράλειψη υποβολής των στοιχείων Μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη µη υπογραφή της, κατά την 
παρ. 4 του άρθρου 53 του Π.∆. 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε µε τον Ν. 3669/2008, τελικής 
επιµέτρησης.  
Επί πλέον θα συνεπάγεται την σύνταξη και εκτύπωσή του από την Υπηρεσία σε βάρος και για 
λογαριασµό του Αναδόχου και σε αυτή την περίπτωση η πρόσθετη ποινική ρήτρα θα είναι ίση µε το 
τρία τοις χιλίοις (3%ο)  της τελικής δαπάνης του έργου, χωρίς Φ.Π.Α, σύµφωνα µε την παρ. 6 του 
άρθρου 52 του Ν. 3669/2008. 
 
 
∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και 
απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν 
κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 

 

ΑΡΘΡΟ 17. ∆ιεύθυνση του έργου από τον Ανάδοχο 

 
Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία την έδρα της επιχείρησης 
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του, µε ακριβή διεύθυνση του, καθώς και τον αντίκλητο του σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26, 
παρ.4 του Π.∆, 609/85 καθώς και του άρθρου 35 του ιδίου Π.∆./τος όπως κωδικοποιήθηκαν µε τον Ν. 
3669/2008 και του σχετικού άρθρου της ∆ιακήρυξης. 
 
Το αργότερο δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες  από την υπογραφή της Σύµβασης, ο ανάδοχος θα 
συστήσει γραφείο εργοταξίου, που θα διατηρήσει σε όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου και µέχρι 
την προσωρινή παραλαβή. Στο εργοταξιακό γραφείο θα προβλεφθούν  δύο θέσεις εργασίας για χρήση 
από τους µηχανικούς της Επίβλεψης. 
 
Το αργότερο εντός τριάντα ηµερών (30)   ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο 
Ανάδοχος θα υποβάλλει στη Υπηρεσία για έγκριση το οργανόγραµµα διοίκησης του εργοταξίου του µε 
τα ονόµατα των υπευθύνων για κάθε θέση καθώς και τα βιογραφικά τους. 
 
Ο Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου (Εργοταξιάρχης) θα είναι έµπειρος διπλωµατούχος 
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ή άλλης ισότιµης Σχολής 10ετούς τουλάχιστον κατασκευαστικής πείρας 
σηµαντικών παρόµοιων έργων που θα διορισθεί από τον Ανάδοχο ύστερα από έγκριση της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να µη δώσει 
την έγκρισή της για τον προτεινόµενο Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν 
έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. 
Ο Εργοταξιάρχης θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο και η απουσία του από το 
εργοτάξιο θα είναι αιτιολογηµένη και θα οφείλεται µόνο σε λόγους που έχουν σχέση µε το υπόψη έργο. 
 
Ο Εργοταξιάρχης θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα 
του εργοταξίου περιλαµβανοµένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή 
παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, 
που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του Έργου (παραλαβές, φύλλα ελέγχου εργασιών, 
επιµετρήσεις, ηµερολόγια, κλπ.). 
 
Ο Εργοταξιάρχης είναι αρµόδιος για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη 
και εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων προστασίας και ασφαλείας των εργαζοµένων στο έργο, 
καθώς και κάθε τρίτου.   
 
Γι' αυτό ο εργοταξιάρχης πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία µε την υποβολή του οργανογράµµατος, 
υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία να αποδέχεται το διορισµό του και τις ευθύνες του.  
Επίσης ο Ανάδοχος θα  δηλώσει το Μηχανικό που θα είναι εξουσιοδοτηµένος να αναπληρώνει τον 
εργοταξιάρχη Μηχανικό, όταν απουσιάζει. µαζί µε δήλωση του Μηχανικού µε την οποία να αποδέχεται 
το διορισµό του και τις ευθύνες του.  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να στελεχώσει το εργοταξιακό Γραφείο µε ειδικευµένους και 
έµπειρους διπλωµατούχους µηχανικούς που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του έργου. Ανάλογα µε 
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την φάση κατασκευής και για κάθε τµήµα της κατασκευής θα υπάρχει υπεύθυνος διπλωµατούχος 
Μηχανικός αντίστοιχης ειδικότητας (Πολιτικός Μηχ/κός, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος, Αρχιτέκτων). Το 
ως άνω προσωπικό θα πρέπει να οµιλεί, να διαβάζει και να γράφει άριστα την ελληνική γλώσσα. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα υπάρχουν µόνιµα τεχνικοί διερµηνείς για τον καθένα.  
 
Για την έγκριση των παραπάνω προτεινοµένων Μηχανικών, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία 
όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή στοιχεία που θα αφορούν στα προσόντα και 
στην πείρα τους. Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να µην εγκρίνει τους προτεινόµενους από τον 
Ανάδοχο Μηχανικούς αν θεωρήσει ότι δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα και πείρα, ή δεν είναι 
κατάλληλοι για τις αντίστοιχες θέσεις. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να δηλώσει και το υπόλοιπο τεχνικό προσωπικό (Μηχανικούς Π.Ε, 
Μηχανικούς Τ.Ε., Εργοδηγούς κλπ) 
 
Το προσωπικό του Εργοταξίου  που χρειάζεται για τη διεύθυνση και παρακολούθηση του έργου, θα 
είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή ζητηθεί. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει επίσης κατάσταση µε τα ονόµατα των προσώπων  καθώς και τα τηλέφωνά τους. 
Ο επί τόπου του έργου εκπρόσωπος του Αναδόχου, όπως επίσης και οι τεχνικοί υπάλληλοι που θα 
συµµετέχουν στη ∆ιεύθυνση και την παρακολούθηση του έργου, θα πρέπει να οριστούν εγγράφως και 
να γνωστοποιηθούν στην Υπηρεσία. Επίσης θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένοι από τον Ανάδοχο για 
την υπογραφή των επί τόπου παραλαµβανοµένων αφανών εργασιών, επιµετρητικών στοιχείων, 
πρωτοκόλλων δοκιµών κ.λ.π. 
 
Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της και κατόπιν αιτιολόγησης να ανακαλέσει την έγγραφη 
έγκρισή της για τον διορισµό οποιουδήποτε από το προσωπικό του Αναδόχου οπότε ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να τον αποµακρύνει και να τον αντικαταστήσει µε άλλον του οποίου ο διορισµός θα 
υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά 
την κρίση της είναι απαραίτητο. 
 
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι οι χρησιµοποιούµενοι από τον Ανάδοχο υπεργολάβοι θα πρέπει να 
εγκρίνονται από την Επίβλεψη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει την Επίβλεψη και να 
υποβάλει ότι πληροφοριακά στοιχεία  ζητηθούν  άλλως δεν θα πιστοποιούνται οι εργασίες που 
εκτελούνται από µη εγκεκριµένους υπεργολάβους.  
 
Σε ότι αφορά τις υπεργολαβίες ισχύει το άρθρο 7 του Ν.3263/04 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Ν. 
3669/2008 
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ΑΡΘΡΟ 18. Επίβλεψη 

 
Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους τους 
εντεταλµένους για την επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, περιλαµβανοµένων των 
πάσης φύσεως συµβούλων της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια, λατοµεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το 
ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, 
εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου και οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό 
της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων κλπ. 
 
Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που 
προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάξεις κλπ, ούτε 
µειώνει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της 
∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης. 
 
Η επίβλεψη του έργου θα είναι ιδιαίτερα προσεκτική όσον αφορά στη τήρηση των Συµβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου (ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος κάθε υλικού και εργασίας, δοκιµές, 
πλήρης έλεγχος εφαρµογής της οριστικής µελέτης όπως  θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, αυστηρή 
τήρηση χρονοδιαγράµµατος κ.λ.π.) 

 

ΑΡΘΡΟ 20. Επί τόπου παραλαβή εργασιών 

Τα στοιχεία των παραλαβών θα καταγράφονται σε πίνακα παραλαβών για κάθε κατηγορία εργασιών 
χωριστά. Οι παραλαβές θα γίνονται από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του Αναδόχου, και εκπρόσωπο 
της Επίβλεψης. 

Επί τόπου των έργων θα πρέπει να υπάρχουν πάντα διαθέσιµα τοπογραφικά όργανα (ταχύµετρο, 
χωροβάτης) και 2 φωτογραφικές µηχανές για την λήψη στοιχείων και φωτογραφιών από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε κάθε φάση της κατασκευής. 

Ουδεµία εργασία η οποία αποτελεί κρίσιµο σηµείο ελέγχου µε βάση το Πρόγραµµα Ποιότητας του 
Έργου, που θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, δεν θα γίνεται δεκτή αν 
δεν έχει παραληφθεί προηγουµένως από την Επίβλεψη. Στην αντίθετη περίπτωση θα γίνεται µείωση 
στην τιµή του αντίστοιχου τµήµατος, δηλαδή το αντίστοιχο τµήµα δεν θα πιστοποιείται. 
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ΑΡΘΡΟ 21. Ελαχιστοποίηση όχλησης - Προστασία περιβάλλοντος  

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται χωρίς αδικαιολόγητο θόρυβο και ενοχλήσεις. Ο Ανάδοχος θα 
αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση για ζηµίες λόγω θορύβου ή  άλλης 
ενόχλησης του προκαλείται  κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθώς και έναντι οποιωνδήποτε 
απαιτήσεων, διαδικασιών, ζηµιών, δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται από αυτές ή σε σχέση µε 
αυτές. 

Ο Ανάδοχος δεν θα προκαλεί ρύπανση εντός ή εκτός του Εργοταξίου µε εναπόθεση, διαρροή, ή 
διασπορά επικίνδυνων ουσιών ή άλλων ρυπαντών. Με τον όρο «επικίνδυνη ουσία» νοείται 
οποιαδήποτε ουσία που σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και τη γνώµη της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας µπορεί να θεωρηθεί επιβλαβής για το περιβάλλον. Ο Ανάδοχος δεν πρέπει να παράγει, 
χρησιµοποιεί ή να αποθηκεύει επικίνδυνες ουσίες, πλην εκείνων που είναι απολύτως απαραίτητες για 
τη σωστή εκτέλεση των εργασιών τηρούµενης πάντοτε σχολαστικά της ισχύουσας Νοµοθεσίας, όσον 
αφορά την παραγωγή, διακίνηση, αποθήκευση και χρήση τους. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως 
δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία 
για την εκτέλεση των έργων, θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω 
αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάµνων, απόθεσης υλικών, λόγω κακού χειρισµού των 
µηχανηµάτων ή καταπάτησης φυτεµένων περιοχών από µηχανικά µέσα. 

Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον Ανάδοχο και στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή φύλαξης 
αδρανών υλικών και ασφαλτοµιγµάτων, σχετικά µε τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. 

Επειδή µεγάλο µέρος των εργασιών της εργολαβίας θα εκτελεσθεί πλησίον άλλων έργων, ο Ανάδοχος 
των εργασιών της παρούσης εργολαβίας, θα ευθύνεται στο ακέραιο για τυχόν καταστροφές ή ζηµιές 
που θα επιφέρει στα έργα αυτά. 

Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των 
υπεργολάβων του, ή / και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και 
αστικά. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις ∆ιατάξεις των περί εργατών και 
εργασίας Νόµων και ∆ιαταγµάτων, και να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε η εργασία να 
εκτελείται µεθοδικά για αποφυγή αµέσων ή εµµέσων ζηµιών ή ατυχηµάτων ή προκλήσεως πληµµυρών. 
Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζηµιώσεων για τα ως 
άνω αναφερθέντα. 

Για κάθε διατάραξη ή ζηµιά σε υφιστάµενες οικοδοµές, προερχόµενη από την κατασκευή των έργων, 
αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος, υποχρεούµενος σε αποκατάσταση της προκληθείσας 
ζηµιάς, είτε στην καταβολή της αντίστοιχης δαπάνης για την αποκατάστασή της. 

Ο Ανάδοχος είναι πλήρως υπεύθυνος για την εκτέλεση εργασιών µέσα σε κατοικηµένες περιοχές και 
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µάλιστα σε στενούς δρόµους και πλησίον υφισταµένων κτιρίων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται 
στο ελάχιστο δυνατόν η κυκλοφορία οχηµάτων, η επικοινωνία των περιοίκων και να αποτρέπεται κάθε 
ζηµιά ή ατύχηµα. 

Ο Ανάδοχος θα εφαρµόσει µε αυστηρότητα, όλες τις συµβατικές απαιτήσεις των Προδιαγραφών και 
των σχεδίων και τις σχετικές εντολές της Επιβλέψεως, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, έχοντας πλήρη 
ευθύνη για την ασφάλεια έργων και προσώπων και για την έντεχνη και εµπρόθεσµη εκτέλεση. 

 

ΑΡΘΡΟ 22. Μέτρα προστασίας των χώρων κατασκευής – Αντιστηρίξεις - Μηχανικός 

εξοπλισµός, Όργανα ελέγχου  

 
22.1 Μέτρα προστασίας των χώρων κατασκευής  

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 επιβλέπουσα υπηρεσία ατόµων. Οφείλει δε να αναρτήσει 
σχετική µε την απαγόρευση αυτή πινακίδα σε εµφανές σηµείο. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει µε αποκλειστική ευθύνη του όλες τις περιοχές 
εκτέλεσης εργασιών, αποθηκών κλπ. Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων, επ' 
ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της επίβλεψης και τρίτων, προκειµένου να 
αποφευχθούν ατυχήµατα ή απώλειες που µπορεί να συµβούν από την εκτέλεση των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει µε µέριµνα και δαπάνες του να παίρνει όλα 
τα αναγκαία µέτρα για την διαφύλαξη όλων των υφισταµένων κατασκευών, τη διατήρηση τους και τη 
συντήρησή τους. 

Είναι υπεύθυνος για την προµήθεια, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων 
ηλεκτροφωτισµού, περίφραξης και εξοπλισµού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή 
εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την επίβλεψη. 

Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης απαιτηθούν επείγοντα µέτρα για την πρόληψη 
ατυχήµατος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συµβάν, ο Ανάδοχος είναι 
υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η 
Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών. 

Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυµος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία µέτρα, η Επίβλεψη έχει το δικαίωµα 
να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες µε δικά της συνεργεία σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. 

 
22.2 Αντιστηρίξεις 

Χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει όλα τα απαραίτητα έργα 
µόνιµων ή προσωρινών αντιστηρίξεων. Στα έργα αυτά περιλαµβάνονται και τα παρακάτω: 
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• Αντιστηρίξεις ή διαµόρφωση πρανών για την ασφαλή εκτέλεση των εκσκαφών, των 
σκυροδετήσεων κλπ.,  

• Αντιστηρίξεις για την ασφάλεια των παρακείµενων κτιρίων, τοίχων και λοιπών κατασκευών, 

• Αντιστηρίξεις για την προστασία και συγκράτηση αγωγών, δικτύων κλπ. Στις µεθόδους 
αντιστήριξης ενδέχεται να περιλαµβάνονται πάσσαλοι, πασσαλοσανίδες, διαφράγµατα, 
πανέλλα, αγκυρώσεις κλπ. 

• Όπου χρειαστεί να κατασκευαστούν οριζόντια ή κατακόρυφα στοιχεία από οπλισµένο 
σκυρόδεµα (θεµελιώσεις, περιµετρικά τοιχώµατα αντιστήριξης, υποστυλώµατα, πλάκες, δοκοί, 
κλπ) που συνθέτουν τα τµήµατα του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται γενικά να κατασκευάζει σε 
κάθε φάση της κατασκευής µε δική του ευθύνη και δαπάνη τα απαιτούµενα, προσωρινά 
συστήµατα αντιστηρίξεων και υποστυλώσεων και να εκπονήσει τη σχετική µελέτη επάρκειας 
των συστηµάτων αυτών. 

 
22.3   Μηχανικός Εξοπλισµός – Όργανα Ελέγχου 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δική του πρωτοβουλία και ευθύνη, να διαθέσει όλα τα 
απαιτούµενα µηχανήµατα, µέσα και εργαλεία για την άρτια πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου, 
καθώς και για την εκτέλεση τυχόν συµπληρωµατικών ερευνών. Ο παραπάνω εξοπλισµός θα πρέπει να 
είναι διαθέσιµος καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου σύµφωνα µε το πρόγραµµα κατασκευής 
που θα έχει υποβάλει ο Ανάδοχος και θα έχει µετά από τυχόν τροποποιήσεις, εγκριθεί από την 
Υπηρεσία. 

Επίσης θα πρέπει να διατίθενται στο εργοτάξιο όλα τα όργανα που απαιτούνται από ισχύοντες 
κανονισµούς και προδιαγραφές, για τον έλεγχο της εφαρµογής των ΠΤΠ και των λοιπών κανονισµών, 
και για την άρτια και ασφαλή κατασκευή του έργου. Ανάλογος εξοπλισµός θα πρέπει να υπάρχει και 
στα διάφορα εργοτάξια όπου τυχόν θα κατασκευασθούν τµήµατα ή στοιχεία που θα ενσωµατωθούν 
στο έργο. Ιδιαίτερα επισηµαίνεται η ανάγκη για αντίστοιχο εξοπλισµό και στην περίπτωση 
χρησιµοποίησης προκατασκευασµένων στοιχείων. 

Όλες οι προσωρινές και βοηθητικές εγκαταστάσεις, τα µηχανήµατα, οι συσκευές, τα εργαλεία και τα 
λοιπά εφόδια που θα προσκοµιστούν από τον Ανάδοχο στον τόπο εκτέλεσης των έργων, θα 
χρησιµοποιηθούν, µε την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα, µε φροντίδα και ευθύνη του Αναδόχου για 
την εκτέλεση των εργασιών, για τις οποίες προσκοµίστηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 23. Ασφάλιση του Έργου 

Ο Ανάδοχος οφείλει - µε µέριµνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις που να 
καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης) που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο. 
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23.1 Γενικοί Όροι 

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να 
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των 
ασφαλιστικών συµβάσεων. 

Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.∆. 
400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.∆. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται 
δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου. 

Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα 
προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.∆. 
400/1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.   118/1985. 

Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύµβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε 
ότι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις 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 πιο πάνω 
ασφαλιστηρίων. 

1. Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις : 

• θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα 

• θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους  του παρόντος άρθρου, 
των λοιπών άρθρων της  ΕΣΥ και των λοιπών Συµβατικών Τευχών. 

• θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ. 

2. Η έγκριση του ΚτΕ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους του αποδοχής ότι οι όροι των 
ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνονται µε επάρκεια στους όρους του παρόντος άρθρου και 
των λοιπών όρων της Ε.Σ.Υ. 

Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και 
που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων  της ασφαλίσεως, θα γίνεται µε την 
έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 

Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον Νόµο 489/76 και 
το Π.∆. 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων , η οποία παραµένει αλώβητη από τους όρους 
του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόµιµα, µε δόκιµη δραστηριότητα, σε χώρες µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που 
αναλαµβάνουν για το παρόν έργο και θα µπορούν να ασφαλίζουν παρεµφερή έργα χωρίς να 
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παραβιάζονται οι όροι των Τευχών ∆ηµοπράτησης και η Ελληνική Νοµοθεσία. 

Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών, ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου. Οπωσδήποτε, 
µαζί µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα πρέπει να υποβάλλεται ενηµερωτικό φυλλάδιο σχετικό µε τις 
δραστηριότητες της ασφαλιστικής εταιρείας και σηµείωµα που να αναφέρει παρεµφερή έργα που έχει 
ασφαλίσει στην Ελλάδα. 

(1)  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την 
Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο ΚτΕ, 
υπόψη των διαγωνιζόµενων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και µελέτες που εκτέλεσε/ 
συνέταξε ως Ανάδοχος. 

Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ. από τους 
εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. 

Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συµβεί στο έργο από 
οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τόσο τον ΚτΕ 
όσο και τους ασφαλιστές του. 

(2)  Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα 

• να επικοινωνεί απ' ευθείας µε τους ασφαλιστές 

• να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος 

• να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων 

Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του Αναδόχου για 
οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις. 

(3)  Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου  συµβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει να 
συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της 
Ε.Σ.Υ περί "Ασφαλίσεων" και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καµιά εξαίρεση 
όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ. 

∆ιαφορετικά, η Υπηρεσία, χωρίς άλλη προειδοποίηση, µπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο µε 
ασφαλιστική εταιρία 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. 

Α. Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω : 

(1) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά 
στην αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς 
τον κανόνα δηµοσίας τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.∆. 400/1970 είναι άκυρο. 

(2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν επικυρωθεί 
από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 

(3)  Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και 
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εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέµπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο 
ισχύει για την θεµελίωση της αντικειµενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου. 

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

Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύµβασης,  
ή αµφότερα,  ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται σε 15 ηµερολογιακές ηµέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση. 

• Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές 
του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει κριθούν από τον ΚτΕ σαν µη 
συµβατές µε τις αντίστοιχες συµβατικές απαιτήσεις, ο ΚτΕ δικαιούται  να συνάψει στο όνοµα 
και µε δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύµβαση(εις),στην 
περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. 
Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύµβασης(εων) θα καταβληθούν 
από τον Ανάδοχο εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε 
περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής, θα επιβαρύνονται µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας. 
Σε περίπτωση που παρέλθει τρίµηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το 
δικαίωµα : 

o να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη πληρωµή 
προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει. 

o ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε 
φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

o ή να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες 
διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο. 

• Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται: 

o για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους και 

o για τα λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των 
οφειλόµενων ποσών. 

• Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το 
οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των 
ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση και 
για λογαριασµό του Αναδόχου, µετά την προηγούµενη ειδοποίηση του. 

Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που 
κατέβαλε, προσαυξηµένων µε τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε το παρών 
άρθρο. Οι τόκοι υπερηµερίας θα προσµετρούνται από την ηµεροµηνία καταβολής των 
ασφαλίστρων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν 
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µπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύµφωνα 
µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα: 

o να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή προς τον Ανάδοχο 

o ή να εκπίπτει το αντίστοιχο ποσό από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική 
σύµβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει    (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµία κλπ, για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση 
της µη εξοφληµένης ζηµιάς, ή βλάβης, ή καταβολής αποζηµίωσης κλπ., σύµφωνα µε τους 
όρους της Σύµβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το 
αντίστοιχο ποσό και θα το συµψηφίσει µε την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωµή του. 
Εάν δεν προβλέπεται προσεχής πληρωµή, ο ΚτΕ θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε 
φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

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

 
23.3 ∆ιαδικασία ελέγχου από την Υπηρεσία της επάρκειας των ασφαλιστικών συµβάσεων µε 
ασφαλιστική περίοδο εκκινούσα   από την υπογραφή της σύµβασης. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία σχέδιο ασφαλιστηρίου Συµβολαίου εντός 15 
ηµερολογιακών ηµερών από την Υπογραφή της Σύµβασης. Στην επιστολή υποβολής θα αναφέρονται 
και τα στοιχεία των αντασφαλίστων µε τα ποσοστά συµµετοχής τους. 

Ο έλεγχος από τον ΚτΕ των ασφαλιστικών συµβάσεων των οποίων η ασφαλιστική περίοδος αρχίζει 
από την υπογραφή της Σύµβασης ανάθεσης θα γίνει εντός δέκα (10) ηµερών από την υποβολή των 
ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συµβάσεις των παρακάτω παραγράφων:  

• Ο έλεγχος από τον Κύριο του Έργου θα αφορά: 

o την φερεγγυότητα των προτεινόµενων ασφαλιστικών εταιριών 

o την συµβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συµβάσεων προς τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της Ε.Σ.Υ. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει µε την υπογραφή της σύµβασης απαραιτήτως 
"Βεβαίωση Ασφάλισης" (Cover Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα 
όρια αποζηµίωσης που θα περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 

Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός 
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δέκα πέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

Η µη ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων από τον Ανάδοχο, έτσι ώστε η ασφαλιστική 
σύµβαση να είναι σύµφωνη µε τους όρους του παρόντος άρθρου και να γίνει δεκτή από τον 
ΚτΕ, συνεπάγεται αφ' ενός ανέκκλητη ποινική ρήτρα 10.000. Ευρώ αφ' ετέρου τη διαδικασία 
σύναψης από τον ΚτΕ στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνες του Αναδόχου 
ασφαλιστηρίου(ων) συµβολαίου(ων) που να καλύπτει(ουν) τις συµβατικές απαιτήσεις, 
πληρωµή ασφαλίστρων, κλπ, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην παραπάνω παρ. 26.2 

 
23.4. Ασφάλιση του προσωπικού του έργου 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία το 
σύνολο του προσωπικού που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την 
(εκάστοτε) ισχύουσα Νοµοθεσία. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του 
έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το 
προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις- της ισχύουσας Νοµοθεσίας. Η υποχρέωση αυτή 
ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του 
Αναδόχου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό 
προσωπικό. 

• Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.25.4.1 και 25.4.2, ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των 
ελέγχων. 

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

 
23.5. Ασφάλιση του έργου " ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ”  

 

Α. Ασφάλιση έναντι υλικών ζηµιών  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως "κατά παντός κινδύνου" και σύµφωνα µε τους όρους 
των Συµβατικών Τευχών του έργου, την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, τη συνολική αξία του υπό 
κατασκευήν Έργου όπως αυτή  θα έχει προσδιορισθεί  στο τεύχος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις τυχόν περαιτέρω αναπροσαρµογές του αρχικού Συµβατικού 
Ποσού. 

Η ασφαλιστική κάλυψη θα  παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας, ή καταστροφής, µερικής 
ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, όπως απεργίες, κοινωνικές 
ταραχές, τροµοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κακοτεχνίες, λανθασµένη µελέτη ή /και κατασκευή, 
ελαττωµατικά υλικά (manufacturer's risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο λάθος κλπ), 
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λανθασµένη εργασία, ελλιπή συντήρηση, κακή λειτουργία του έργου κλπ. 

Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 

• Βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και 
εξαιρετικά σπάνιας εµφάνισης. 

• Βλάβες/ καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το Έργο ατυχήµατα και ζηµιογόνα 
συµβάντα. 

Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή τους µέχρι 
την ενσωµάτωσή τους στο Έργο. 

Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει και την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης του Έργου. Η διάρκεια της 
ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την Οριστική Παραλαβή του Έργου 

Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µη περιλαµβάνει ζηµιές (οι οποίες εξαιρούνται διεθνώς) 
προκαλούµενες από τις ακόλουθες - και µόνο αυτές- αιτίες. 

• ανταρτική δράση, πόλεµο, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα, εµφύλιο πόλεµο, στασίαση 
ή κατάλυση της συνταγµατικής τάξης της χώρας. 

• Ιονισµό, ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιµο ή κατάλοιπα από 
καύση πυρηνικού καυσίµου. 

• ωστικά κύµατα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάµενα αντικείµενα κινούµενα µε 
ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή µε υποηχητική ταχύτητα. 

• πρόστιµα ή / και ποινικές ρήτρες. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε ετήσια βάση, να ζητεί από τους ασφαλιστές του, την αναπροσαρµογή του 
ύψους της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε την πραγµατική αξία του Έργου, 
λαµβανόµενης υπόψη και της Αναθεώρησης ( συντελεστής αναθεώρησης Υ∆Ρ - 6054 ). 

Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώµατος 
της υπασφάλισης. 

Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται "κατά παντός κινδύνου" και οι µόνιµες ή / και προσωρινές 
εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν "παρακείµενη περιουσία" καθώς επίσης και ο πάσης φύσεως 
εξοπλισµός στην περιοχή του Έργου, που θα χρησιµοποιηθεί για το Έργο, σύµφωνα µε σχετική 
περιγραφή τους από τον Ανάδοχο. 

 

Β. Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων  

 

• Αντικείµενο ασφάλισης 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η "ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι 
ασφαλιστές   θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε Τρίτους για σωµατικές βλάβες ή 
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θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, 
που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών και Περιόδου 
Συντήρησης εξαιτίας των εργασιών κατασκευές, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών του 
Έργου και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα 
πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το αντικείµενο της ασφάλισης περιλαµβάνει και 
την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους µη εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκλησης 
υποβάθµισης του Περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της κατασκευής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Νόµου 1650/86 για την προστασία του Περιβάλλοντος. 

Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις 

 

• ∆ιάρκεια της Ασφάλισης 

Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την Οριστική 
Παραλαβή του Έργου 

 

• Όρια Αποζηµίωσης 

 

(1) Τα ελάχιστα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης 
έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα είναι τα ακόλουθα: 

α. Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα Τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθµό των 
τυχόν ζηµιωθέντων Τρίτων 200.000 Ευρώ /περιστατικό  

β.  Για σωµατική βλάβη ή θάνατο Τρίτων κατά άτοµο 200.000 Ευρώ / περιστατικό 

γ.  Για σωµατική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων  µετά από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον 
αριθµό των παθόντων 300.000.Ευρώ / περιστατικό 

δ. Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής 
κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου θα είναι κατ' ελάχιστον  
600.000 Ευρώ. 

(2) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την περίοδο 
Συντήρησης του Έργου. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των Ασφαλιστών θα ανέρχεται στο 
50% του αντίστοιχου ποσού, το οποίο ισχύει κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου.  

(3) Στο ασφαλιστήριο θα προβλέπεται και κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι του 
απασχολούµενου στο έργο εργατοτεχνικού προσωπικού για την περίπτωση ατυχήµατος (ευθύνη 
εργοδότου). Τα προβλεπόµενα   ελάχιστα   όρια   αποζηµιώσεων   (πέραν   των αποζηµιώσεων 
της βασικής κοινωνικής ασφάλισης, π.χ ΙΚΑ) θα είναι 50.000 Ευρώ / άτοµο και ατύχηµα, 300.000 
Ευρώ σε περίπτωση οµαδικού ατυχήµατος και 700.000 Ευρώ αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης 
για όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης. 
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• Ασφάλιση κύριου µηχανικού εξοπλισµού " κατά παντός κινδύνου". 

Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο "κατά παντός κινδύνου" θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός ( 
Ειδικός και Συνήθης " Βαρέως Τύπου ") Μηχανικός Εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στην 
κατασκευή του Έργου. 

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

Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς 

(εξαιρούµενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως µηχανικών ή / και ηλεκτρολογικών βλαβών), που 
οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή / και τυχαία περιστατικά. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ αποζηµίωση για 
τυχόν ζηµία ή ολική απώλεια µηχανήµατος κλπ. ακόµη και για την περίπτωση ανωτέρας βίας. 

Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και την µετακίνηση, την µεταφορά και τους αναγκαίους 
ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή του Έργου. Η ευθύνη των ασφαλιστών 
εκτείνεται σε όλη την χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου µέχρι την αποµάκρυνσή 
τους από αυτό. 

Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου» των µηχανηµάτων έργων µπορεί να γίνεται και µε ανεξάρτητο 
ενιαίο ασφαλιστήριο, το οποίο ο Ανάδοχος ενδεχόµενα να διατηρεί σε ισχύ για µέρος ή το σύνολο του 
µηχανικού εξοπλισµού του. 

Στην περίπτωση αυτή, για να αποφεύγεται διπλή ασφάλιση ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει σχετική 
βεβαίωση από την Ασφαλιστική Εταιρεία ότι τα Μηχανήµατα τα οποία θα χρησιµοποιήσει στο 
συγκεκριµένο έργο «καλύπτονται για τις ίδιες ζηµιές τους µε το Ασφαλιστήριο  το οποίο είναι σε ισχύ και 
ανανεώνεται κανονικά». 

Οι όροι ασφάλισης και οι αποζηµιώσεις στην προκειµένη περίπτωση θα πρέπει να µην είναι κατώτεροι 
από τους όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

• Ασφάλιση αυτοκινήτων - αυτοκινούµενων µηχανηµάτων έργων (Μ.Ε.) 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα και τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων που προορίζονται για τις ανάγκες 
και την εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο 
οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 
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Η σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί εγγράφως, 
χωρίς τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθµιση. 

∆ιευκρινίζεται ότι τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων πρέπει να έχουν ατοµική ασφάλιση µε βάση τον 
αριθµό κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθµό πλαισίου τους.  

Ως αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων, που εφοδιάζονται µε πινακίδες Μ.Ε. σύµφωνα µε την πλέον 
πρόσφατη ενηµέρωση του σχετικού πίνακα από την Αρµόδια Επιτροπή Κατάταξης θεωρούνται τα 
αναφερόµενα παρακάτω: 

 

Φορτωτής, εκσκαφέας, εκσκαφέας - φορτωτής, τρακτέρ - κοµπρεσέρ, φορτωτής-κοµπρεσέρ, 
προωθητής, ισοπεδωτής, γερανός, αντλία σκυροδέµατος, µπετονιέρα αυτοφορτωνόµενη, 
οδοστρωτήρας, Γεωτρύπανο, Σφύρα υδραυλική, ασφαλτοδιανοµέας (φέντεραλ), µηχάνηµα επούλωσης 
λάκκων, διαστρωτήρας ασφαλτοµίγµατος (φίνισερ), σάρωθρο, αποξεστής (σκρέϊπερ), διαγραµµιστικό, 
εκχιονιστικό, γοµωτής, καδοφόρο, κόσκινο µηχανικό, γερανός - εκσκαφέας, περονοφόρο, 
ασφαλτοκόπτης, εργοταξιακό αυτοκίνητο (τάµπερ), ακτοκαθαριστής, χιονοδιαστρωτήρας, 
διαστρωτήρας σκυροδέµατος, ανακυκλωτής ασφάλτου, αντλία καυσίµου (ντισπένσερ), κλιµακοφόρο, 
αναβατόριο, πασσαλοεµπήκτης, διατρητικό, διατρητικό φορείο, σπαστήρας (αυτοκινούµενος) 
αεροσυµπιεστής, χορτοκοπτικό,  ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος,  αποφρακτικό,  αλατοδιανοµέας, 
γερανογέφυρα αυτοκινούµενη, καδοπλυντήριο, µετατοπιστικό αεροσκαφών, εκτοξευτής 
τσιµεντοκονιάµατος, εκτοξευτής ασβεστοκονιάµατος, αµµοβολιστικό, µεταφορική ταινία, µετατοπιστικό 
τρένων, µπετονιέρα σηράγγων, φορτωτής ξυλείας,   γερανός   -   αεροσυµπιεστής-,   φορτωτής   -   
ακτοκαθαριστής, υγροδιασκορπιστής, παρασκευαστής αφροµπετόν, κλιµατιστικό, παρασκευαστής 
µπετόν, Ψηφοδιανοµέας, Αφροδιαστρωτήρας, Λιπαντής, Μετατοπιστικό βαρέων αντικειµένων,   
Επεξεργαστής  απορριµµάτων,   Πρέσα   Σκραπ,   Πρέσα απορριµµάτων, Πυροσβεστικό, 
Πολυµηχάνηµα, Ολισθηρόµετρο, σπαστήρας ελαστικών - πλαστικών, σταθµός βάσης και 
καταβρεκτήρας. 

 

• Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στις ασφαλιστικές συµβάσεις του έργου 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι; 

"Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως προσωπικό 
που απασχολείται µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια του 
συγκεκριµένου Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ), µε τους Συµβούλους του , οι τυχόν 
Υπεργολάβοι και οι Μελετητές. 

Ο ΚτΕ., οι εκπροσωπούσες τον ΚτΕ Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύµβουλοι του ΚτΕ ( 
και /ή των Υπηρεσιών του ) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται  Τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε τους 
όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος 
‘’∆ιασταυρούµενη ευθύνη αλλήλων’’ (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των 
ασφαλιζόµενων φορέων. 
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Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά: 

o του Αναδόχου 

o και / ή των Μελετητών και Συµβούλων του 

o και / ή του ΚτΕ 

o και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών και Ι ή των Συµβούλων τους 

o και / ή µέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω 

 

µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζηµία από πράξη ή παράλειψη των 
παραπάνω   προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται   από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι 
Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και/ή ζηµία που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη 
των παραπάνω. 

Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων 
κλπ., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως 
ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου, προκειµένου η 
ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµία κλπ., αποζηµίωση, πρέπει να 
έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 

Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα και 
χωρίς άλλες διατυπώσεις ( ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η 
απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζηµίωσης 
εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να 
καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην Υπηρεσία, µετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. 

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ' ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει 
από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύµβαση. 

Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, των Συµβούλων 
της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµία οφείλεται σε 
πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των παραπάνω προσώπων. 

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

Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 25.5 θα καλύπτεται και η ευθύνη της 
Υπηρεσίας και/ ή των Συµβούλων της και / ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 
του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 

Με δεδοµένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύµφωνα µε την πραγµατική του αξία (Αρχική Σύµβαση συν 
συµπληρωµατικές συµβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώµατος της υποασφάλισης. 
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ΑΡΘΡΟ 24. Σύναψη Σύµβασης Υπεργολαβίας  Εκχώρηση  του Έργου 

Για την σύναψη σύµβασης Υπεργολαβίας ή Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρο 7 του Ν. 3263/04 σε συνδυασµό µε  την ΥΑ ∆17/01/13/ 430/27-2-02. των άρθρων 68 και 69 του 
ν. 3669/2008. 

Σε περίπτωση εκχώρησης εργολαβικού ανταλλάγµατος ισχύουν οι κείµενες περί εκτελέσεως των 
∆ηµοσίων Έργων ∆ιατάξεις και το άρθρο 10 «εκχώρηση εργολαβικού ανταλλάγµατος» του 
Ν.3263/2004 και το άρθρο 53 του Ν. 3669/2008 .  

Η συγκατάθεση του Εργοδότη  δεν απαλλάσσει τον Εργολάβο από καµία ευθύνη από αυτές που έχει 
αναλάβει βάσει της Σύµβασης εξαιρούµενης της εκ µέρους του Εργολάβου συναπτόµενης ασφάλισης η 
οποία δεν είναι ανάγκη να εφαρµόζεται µέχρι τέτοιου βαθµού ώστε να επαναλαµβάνονται οι 
ασφαλιστικές καλύψεις για τους υπεργολάβους του όταν και οι ίδιοι εφαρµόζουν τις ίδιες καλύψεις που 
παρέχονται από τον Εργολάβο. 

Για οποιαδήποτε παράβαση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση και 
ανεξάρτητα από όποια τυχόν υπεργολαβία συνάψει ο εργολάβος µε συγκατάθεση του Εργοδότη 
αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι του Εργοδότη είναι ο Εργολάβος.  

 

ΑΡΘΡΟ 25. Ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν για όλη την διάρκεια του έργου  η δαπάνη για την αναπαραγωγή αντιγράφων 
σχεδίων, φωτοτυπιών και φωτογραφιών του έργου,  καθώς και η  προµήθεια γραφικής ύλης για τις 
ανάγκες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει στην επίβλεψη τοπογραφικά όργανα µε συνεργείο όταν αυτό του ζητείται. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς επί πλέον κόστος και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου να 
διαθέτει στην επιβλέπουσα υπηρεσία 2 ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές µε τον απαραίτητο εξοπλισµό 
(κάρτα µνήµης, φορτιστή, µπαταρίες κλπ), οι οποίες θα φυλάσσονται στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου και θα επιστραφούν στον ανάδοχο µετά το πέρας του έργου σε καλή 
κατάσταση.  

 

ΑΡΘΡΟ 26. Νυχτερινή – Υπερωριακή εργασία – Εργασία Αργιών και Εορτών 

Η εκτέλεση νυκτερινής ή υπερωριακής εργασίας και εργασίας τις Αργίες και Εορτές θα γίνεται σύµφωνα 
µε όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόµους του Κράτους. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετης αποζηµίωσης, λαµβάνοντας υπ΄ όψιν και των λοιπών όρων και 
περιορισµών του παρόντος ∆ιαγωνισµού. 
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ΑΡΘΡΟ 27. Πηγές λήψης υλικών και θέσεις αποθέσεως των ακαταλλήλων ή πλεοναζόντων 

υλικών. 

Ο Εργοδότης δεν αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση για την εξασφάλιση θέσεων απόθεσης των προς 
χρήση ή των πλεοναζόντων υλικών Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα αποθέτονται σε χώρους 
τους οποίους ο Ανάδοχος οφείλει να εξεύρει και να εξασφαλίσει χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

Ο Εργολάβος επίσης είναι υποχρεωµένος όπως, προ της χρήσεως οποιασδήποτε πηγής υλικών που 
θα εκλέξει, προβεί µε µεριµνά του και δαπάνες του στην εξέταση του υλικού της πηγής σε εγκεκριµένο 
εργαστήριο της περιοχής εκτελέσεως των έργων, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτού και το 
σύµφωνο του προς τις σχετικές προδιαγραφές της εργολαβίας. 

Ο έλεγχος της ποιότητας των χρησιµοποιουµένων εν γένει υλικών θα συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια 
εκτελέσεως του έργου, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, και κάτω απ' την 
παρακολούθηση της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύµφωνο προς τις εγκεκριµένες 
Τεχνικές Προδιαγραφές των πάσης φύσεως ειδών, υλικών κ.λ.π., που υπεισέρχονται εκάστοτε στις 
διάφορες εργασίες. Με την προσφορά του αναλαµβάνει την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης 
εκτελέσεως των έργων µε δόκιµα υλικά. 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα, να προβεί ανά πάσα στιγµή σε δειγµατοληψίες και ελέγχους της 
ποιότητας, των διαστάσεων κ.λ.π., τόσο των πάσης φύσεως ειδών, υλικών κ.λ.π., όσο και των 
εργασιών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει και τις πρόσθετες δαπάνες των εργαστηριακών 
ελέγχων που θα απαιτηθούν. Ο Ανάδοχος είναι µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την 
ποιότητα και το δόκιµο των πάσης φύσεως υλικών και ειδών, καθώς και των εργασιών. 

Χρήση εκρηκτικών θα γίνει µόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ύστερα από 
γραπτή αίτηση του Αναδόχου, που πρέπει να υποβάλλεται έγκαιρα, και τήρηση όλων των νόµιµων 
διατυπώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 28. Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους στις ίδιες 

γεωγραφικές ενότητες 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µην παρεµποδίσει την εκτέλεση των εργασιών από την Υπηρεσία ή από 
άλλους Αναδόχους που χρησιµοποιούνται από τον Κύριο του Έργου ή άλλους Αναδόχους, σε εργασίες 
που δεν περιλαµβάνονται στην σύµβασή του αλλά βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική ενότητα.  Αντίθετα 
υποχρεούται να τους διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός χρησιµοποιεί ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά 
εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να µην  παρεµβάλει κανένα εµπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από 
την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους. 
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Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία ή τους Εργολάβους των 
εταιριών, Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας κτλ. που θα εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές της 
περιοχής του Έργου (σχετική είναι η παράγραφος 11 του άρθρου 34 του Π.∆. 609/85). 

 

ΑΡΘΡΟ 29. Αρχαιολογικά ευρήµατα 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη σε πιθανή συνάντηση αρχαιολογικών ευρηµάτων κατά την  
εκτέλεση των έργων πρέπει αµέσως να διακόψει τις εργασίες και να ειδοποιήσει τις αρµόδιες αρχές και 
να εφαρµόσει πλήρως όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

Στην περίπτωση της ανάγκης εκτέλεσης ανασκαφικών εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
παράσχει απροφασίστως κάθε είδους διευκόλυνση στα συνεργεία εκτέλεσης των ανασκαφικών 
εργασιών. Οι ανασκαφικές αυτές εργασίες θα εκτελούνται µε την φροντίδα της αρµόδιας Υπηρεσίας και 
καµία ανάµιξη οικονοµική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος. Η Υπηρεσία επίσης µπορεί να αναθέσει 
στον Ανάδοχο την εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Εφόσον κριθεί αναγκαίο και µετά από εντολή της Υπηρεσίας είναι δυνατή η αναπροσαρµογή του 
προγράµµατος κατασκευής του έργου σε τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση από την 
εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών. 

Αν οι ανασκαφικές εργασίες επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την εγκεκριµένη 
προθεσµία εκτελέσεως των εργασιών το πρόγραµµα κατασκευής των έργων, τότε ο Ανάδοχος 
δικαιούται παράταση προθεσµίας. 

Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου αποκαλυφθούν αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
ευρήµατα ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί πλήρως µε τις οδηγίες των αρµοδίων Υπηρεσιών. 
Τυχόν επιβληθέντα µέτρα εκ µέρους των Υπηρεσιών αυτών θα ληφθούν υπόψη όσον αφορά την 
εκτέλεση της σύµβασης ως εξής: 

1. ∆ιακοπή εκτέλεσης εργασιών του συνόλου του έργου θα µεταθέτει για ίσο χρονικό διάστηµα την 
προθεσµία λήξης της σύµβασης. 

2. ∆ιακοπή της εκτέλεσης εργασιών σε τµήµα του έργου θα επιφέρει αναλογικά µε το σηµείο (1) 
µερική µετάθεση της λήξης της σύµβασης. 

3. Επιβολή περιορισµών στο µέγεθος του έργου θα επιφέρει αντιστρόφως ανάλογη µεταβολή της 
διάρκειας ισχύος της σύµβασης. 

4. Επιβολή λειτουργικών ή κατασκευαστικών περιορισµών θα επιφέρει επίσης αναλογικά του 
προσθέτου λειτουργικού ή κατασκευαστικού κόστους παράταση της ισχύος της σύµβασης 

5. Οι ως άνω συνέπειες επέρχονται σωρευτικά. 

 

 

 

6. Προκειµένου να διεκδικηθεί οτιδήποτε των ανωτέρω ο Ανάδοχος ειδοποιεί εγγράφως τον Κύριο 
του έργου εντός 10 ηµερών ηµερολογιακών  από την κοινοποίηση σ' αυτόν της σχετικής 
εντολής της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, χωρίς να απαλλάσσεται της υποχρέωσης εφαρµογής 
της εντολής αυτής.. Ο ΚτΕ εκφράζει εγγράφως την συναίνεση του εντός επίσης 10 
ηµερολογιακών ηµερών, εκτός εάν διαπιστώσει ότι τα επιβαλλόµενα µέτρα καθίστανται 



 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ταµείο Συνοχής 
 

 
 

 

ποιότητα ζωής για όλους 
Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

απαγορευτικά για την υλοποίηση του έργου οπότε και ακολουθεί η  διαδικασία διάλυσης της 
σύµβασης. 

ΜΑΡΟΥΣΙ     29/8 /2014 

  

ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
∆ /ΝΣΗΣ Τ.Ε. 

 
Φ. ΤΟΛΟΥ∆Η 
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 
 

Σ. ΚΥΡΙΑΚΕΑΣ  
ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 

 
 
 

Θ. ΜΑΝΑΧΙΑΡΗ  
ΜΗΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ  

 
 

 
 
 
 
 
 

ΧΡ. ΖΑΒΟΛΕΑ 
ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Π. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ 
ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ  

 

 


