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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 

ΚτΕ Κύριος του Έργου 

ΤΔ Τεύχη Δημοπράτησης 

ΕΣΥ Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΤΠΡ Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΤΠ Τεχνική Περιγραφή 

ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση 

ΠΠΕ Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου 

ΥΕΠΕ Υποπρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας Έργου 

ΠΚΕ Πρόγραμμα Κατασκευής Έργου 

ΒΑΕ Βιβλίο Αφανών Εργασιών 

ΣΑΥ Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας 

ΦΑΥ Φάκελος Ασφάλειας Υγείας 

ΑΕ Αρχείο Ελέγχων 

ΟΠΕ Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου 
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 ΕΡΓΟ 
 
 

 
 
 
 
 

: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΡΒΗΣ & ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ 
ΑΡ.ΕΡΓΟΥ: ................... 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 ΕΥΡΩ 
(Περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)   

 
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΑΕ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

 

1.1 Αντικείμενο  ΤΗΣ  Ε.Σ.Υ. – Χρηματοδότηση του έργου 
 

Αντικείμενο της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η  διατύπωση των 
Γενικών και Ειδικών Όρων, σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται να κατασκευαστούν οι 
εργασίες του έργου " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΣΤΑ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΡΒΗΣ & ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ  Σ", όπως 
περιγράφονται αναλυτικά το τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών 
Προδιαγραφών για το έργο. 

 
Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

 

• Τον Ν. 4412/2016 

• Τις σε εκτέλεση του ανωτέρου Νόμου εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας 
και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου 
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

  
 
1.2           Εγγύηση για την καλή εκτέλεση 
 

Προϋπόθεση για την υπογραφή της Σύμβασης είναι η κατάθεση από τον Ανάδοχο εγγύησης 
καλής εκτέλεσης, που παρέχεται με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
της Διακήρυξης και του Ν4412/16 και καθορίζεται σε ποσοστό πέντε (5%) της Σύμβασης  
(χωρίς ΦΠΑ).  

 Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, πέραν των προβλεπομένων διατάξεων, 
καλύπτουν και την αδυναμία του Αναδόχου για πληρωμή των υποχρεώσεων του σε ότι 
αφορά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπως προσδιορίζεται στο Άρθρο 15 της παρούσας. 

 

1.3 Σύμβαση κατασκευής έργου – Συμβατικό αντικείμενο – Υπογραφή σύμβασης 

 

 Με τον όρο "Σύμβαση" νοείται η ανάθεση του Έργου στον Ανάδοχο, και περιλαμβάνει 
όλες τις υποχρεώσεις του για την, με μέριμνα και δαπάνη του, έντεχνη και έγκαιρη 

εκτέλεση όλων των εργασιών της εργολαβίας ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΡΒΗΣ & 
ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ,   όπως  περιγράφονται στην Τεχνική 

Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  Οι  όροι  «Σύμβαση», «Σύμβαση  
Πραγματοποίησης του Έργου» και «Εργολαβικό Συμφωνητικό»  χρησιμοποιούνται  
ταυτόσημα. 
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 Τα Συμβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε  περίπτωση ασυμφωνίας των  όρων 
τους, καθορίζονται στη Διακήρυξη. 

 

Το «Συμβατικό  Αντικείμενο» περιλαμβάνει την  ανάληψη και εκτέλεση εγκαίρως και 
εντέχνως όλων των εργασιών που απορρέουν από την σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης 
της προαίρεσης που αναγράφεται στις σχετικές διατάξεις της Διακήρυξης.  Στις 
υποχρεώσεις του Αναδόχου για την πραγμάτωση αυτού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων 
και:  

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

2. Η σύνταξη ΣΑΥ και ΦΑΥ, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις τυχόν συμπληρωματικών 
μελετών που θα απαιτηθούν και που η αναγκαιότητα τους προέκυψε κατά την 
εκτέλεση του έργου, προγραμμάτων, μεθοδολογιών, επιμετρήσεων και λοιπών 
τευχών και εγγράφων που προβλέπονται από τα τεύχη δημοπράτησης.  

3. Η εκτέλεση και αξιολόγηση των ερευνών και των προκαταρκτικών εργασιών που 
προβλέπονται από τα τεύχη δημοπράτησης.  

4. Η κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης ώστε το Έργο να εκτελεσθεί έγκαιρα σύμφωνα με 
τα Συμβατικά Τεύχη. 

 

 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην 
Υπηρεσία εκτός των όσων αναφέρονται στην Διακήρυξη και τα εξής  

1. Έγγραφα νομιμοποίησης σύμφωνα με το καταστατικό της κάθε εταιρίας για τον 
ορισμό του εκπροσώπου του Αναδόχου για την υπογραφή της σύμβασης  

2. Υπεύθυνη Δήλωση για την διεύθυνση της έδρας του Αναδόχου και το εντεταλμένο 
προσωπικό που βρίσκεται σε αυτήν   

3. Ασφαλιστήρια συμβόλαια ή επίσημη βεβαίωση ασφάλισης (COVER NOTE)  με τους 
όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 15 της παρούσας  

4. Δήλωση διορισμού αντικλήτου και δήλωση αποδοχής από τον αντίκλητο του 
διορισμού  

5. Βιογραφικό σημείωμα του Διευθυντή Έργου συνοδευόμενο από πιστοποιητικά, 
πληροφορίες και λοιπά λεπτομερή στοιχεία που αφορούν τα προσόντα και τη πείρα 
του Διευθυντή Έργου. Η Υπηρεσία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να μην δώσει 
την έγκρισή της για τον προτεινόμενο μηχανικό σε περίπτωση κατά την οποία 
θεωρήσει ότι δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για 
την συγκεκριμένη θέση. Η οριστικοποίηση του προσώπου του Διευθυντή Έργου θα 
γίνει σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης οπότε θα προσκομισθεί 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκπροσώπησης, δήλωση διορισμού καθώς και 
δήλωση αποδοχής του διορισμού. 

 

 Επίβλεψη 
 

Η Διοίκηση και Επίβλεψη του έργου θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας ή από προσωπικό του Τεχνικού Συμβούλου που θα ορίσει ο Κύριος του 
Έργου. 
 

Επιτόπου του έργου πρέπει να βρίσκονται ανά πάσα στιγμή και καθ’ όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου μέχρι τη προσωρινή παραλαβή αυτού, πλήρης σειρά όλων των 
συμβατικών στοιχείων (Μελέτες – Σχέδια – Τεύχη). 
 

 Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται 
από το προσωπικό Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα 
την είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του 
Έργου, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως συμβούλων της Υπηρεσίας, στα 
εργοτάξια, λατομεία, αποθήκες, χώρους προμήθειας υλικών, 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 
Επίβλεψης, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου  και 
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οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας 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, 
Διατάξεις κλπ., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις 
του που επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης Δημοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τ.ΠΡ 
και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  -  ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ – ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 
2.1 Γενικές παρατηρήσεις επί των προθεσμιών 
 

Η προθεσμία αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης και ισχύει. 
 
 Παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται εγγράφως από την Προϊσταμένη Αρχή του έργου  μετά 

από αίτημα του Αναδόχου μόνο για καθυστερήσεις για τις οποίες ο τελευταίος δεν έχει 
ευθύνη και περιλαμβάνουν κάθε δαπάνη, έξοδο κ.λπ. 

 

 Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την υποβολή της Προσφοράς του, να έχει 
συνεκτιμήσει τους χρόνους που απαιτούνται:  

1. για τις διατυπώσεις εκτελωνισμού υλικών, εφοδίων και μηχανημάτων, που τυχόν θα 
εισάγει από το εξωτερικό. 

2. για τις διατυπώσεις έκδοσης των κάθε φύσεως αδειών και ιδίως των αδειών για 
πλωτά μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσει στο έργο, κλπ. 

 Παράταση προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο, εάν ισχυριστεί άγνοια των 
τοπικών συνθηκών της περιοχής του Έργου, των προβλημάτων εξασφάλισης της 
κυκλοφορίας, προβλημάτων από δίκτυα και λοιπές εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., ή/ και 
παρόδιων ιδιοκτησιών, του χρόνου λειτουργίας και  εκμετάλλευσης των πηγών λήψης 
υλικών, της κατάστασης των οδών προσπέλασης των πηγών και των συνθηκών για 
διάνοιξη νέων, των δυσχερειών για την μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων 
εκσκαφής άγνοια των κλιματολογικών συνθηκών ή αδυναμία έγκαιρης εξασφάλισης 
μηχανημάτων και υλικών από την Ελληνική ή/ και ξένη Βιομηχανία,  εργατοτεχνιτών, 
χειριστών ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού κλπ. 

 

2.2        Ποινικές ρήτρες  συνολικής προθεσμίας  
 

 Οι ποινικές ρήτρες συνολικής προθεσμίας του έργου αναφέρονται στο άρθρο 148 του 
Ν4412/16:  

 Επειδή ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του  

 
2.3 Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (prim) 
 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση ρήτρας πρόσθετης καταβολής (prim) στον ανάδοχο αν 
ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο σε μικρότερη χρόνο από την συνολική συμβατική 
προθεσμία. 

 
ΑΡΘΡΟ 3: ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  

 

3.1           Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής Έργου 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην σύμφωνα με το άρθρου 145 του Ν4412/16 το 
Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου. 
Τα στοιχεία του χρονοδιαγράμματος περιγράφονται παρακάτω και όπου αναφέρεται ο όρος  
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3.2            
 
Το παραπάνω Χρονοδιάγραμμα θα υποβληθεί για έγκριση σε τέσσερα αντίγραφα σε χαρτί 
και σε δύο αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή (σε δισκέτες ή CD-ROM) στην Υπηρεσία.   

 
 Σε περίπτωση μη υποβολής από τον Ανάδοχο του χρονοδιαγράμματος στην προθεσμία που 
ορίζεται, τότε η Υπηρεσία θα αναλάβει να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο πρόγραμμα που θα 
συντάξει το ίδιο ή ειδικό ιδιωτικό γραφείο και θα καταλογίσει τα σχετικά έξοδα στον Ανάδοχο. 

 
Κατά τη σύνταξη του Χρονοδιαγράμματος κατασκευής θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η 
σημασία της έγκαιρης περάτωσης του έργου, η ιδιομορφία του χώρου και του έργου, την 
εμπρόθεσμη περάτωση των εγκαταστάσεων. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 

4.1 Χώροι Απόθεσης 

 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση χώρων απόθεσης και η Υπηρεσία δεν 
αναλαμβάνει υποχρέωση για απαλλοτριώσεις εκτάσεων προς εξυπηρέτηση των παραπάνω 

σκοπών. Σύμφωνα με το Αναλυτικό Τιμολόγιο του έργου, το υλικό που θα προέλθει από τον 

καθαρισμό - αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών, θα μεταφερθεί και θα αποτεθεί σε 
φυλασσόμενο χώρο του Αναδόχου (με μέγιστη χρονική διάρκεια 15 μήνες), ώστε στην 
συνέχεια σε συνεργασία με την Κτηματική Υπηρεσία να ακολουθηθεί η διάθεση του με 
Δημοπρασία σύμφωνα με τις Κείμενες διατάξεις της Νομοθεσίας.  

 

4.2 Αρχαιολογικές Εργασίες 

Το έργο κατασκευάζεται σε περιοχή που δεν αναμένεται να υπάρξουν ευρήματα 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και εκτιμάται ότι δεν θα απαιτηθούν αρχαιολογικές εργασίες. Ο 
Ανάδοχος όμως πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τις 
αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες (Β’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
καθώς και Εναλίων Αρχαιοτήτων κ.λπ.)  

 
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΙΔΙΚΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΚΑΙ  ΕΥΘΥΝΕΣ 

 

5.1 Μελέτη  των συνθηκών του Έργου 
 

Η υποβολή προσφοράς στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι  οι 
διαγωνιζόμενοι αποδέχονται τους όρους της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης του έργου και έχουν επισκεφθεί τον τόπο του έργου και έχουν λάβει 
γνώση και ελέγξει οποιοδήποτε στοιχείο αφορά άμεσα ή έμμεσα τη κατασκευή του 
έργου. 
 

 Οι διαγωνιζόμενοι εκτός των Συμβατικών Τευχών υποχρεούνται να μελετήσουν και 
ενδεχόμενα να πάρουν αντίγραφα με μέριμνα και δαπάνες τους, οποιωνδήποτε από τα 
στοιχεία, τις έρευνες και τις μελέτες που υπάρχουν καθώς και γεωλογικές – γεωτεχνικές 
ή άλλες έρευνες που έχουν εκτελεσθεί. 

 Οι διαγωνιζόμενοι με την υποβολή προσφοράς τεκμαίρεται ότι έχουν μεταξύ άλλων διερευνήσει 
πλήρως: 

• Την περιοχή και τις επιτόπου συνθήκες εκτέλεσης του έργου 

• Τα υδρολογικά στοιχεία της περιοχής 

• Την Διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών και μηχανικού εξοπλισμού 

• Τα τυχόν διατιθέμενα στοιχεία και πληροφορίες από Δημόσιες Επιχειρήσεις και 
Οργανισμούς (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.), Τοπικές Αρχές κλπ.. 

• Τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την 
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διαμόρφωση της Προσφοράς τους. 

• Τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη περιοχή και τις συνθήκες του έργου 

• Τους τρόπους και δυνατότητες προσπέλασης, κυκλοφορίας και εγκατάστασης εργοταξίου 
(γραφείων, εργαστηρίου, παραγωγής διαφόρων υλικών κλπ.) 

• Την ισχύουσα Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία 

 

Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της 
φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, 
κυρίως όσον αφορά στις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, στην προμήθεια κάθε είδους 
υλικών, συσκευών, οργάνων, κλπ., στις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης 
προϊόντων εκσκαφής, στις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, 
εξασφάλιση εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, προσπέλαση 
οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, στους 
φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, στο ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, στην 
διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, στο είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλικών που 
μπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κλπ. 
 

Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του, ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 
ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας, τα οποία θα απαιτηθούν  και κατά την 
πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά 
οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο, ή το κόστος 
αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 

 

 Τονίζεται ότι στοιχεία σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες, όπως π.χ. ποιότητα 
υπεδάφους, αποτελέσματα πάσης φύσεως ερευνών, στοιχεία πάσης φύσεως 
παρατηρήσεων, κλπ., που έγιναν, ή γίνονται από την Υπηρεσία ή από άλλους,  τίθενται 
στη διάθεση των διαγωνιζομένων για ενημέρωσή τους και μόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι 
ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν συμβατικά την Υπηρεσία, αλλά μπορούν να χρησιμεύσουν 
ως απλό βοήθημα για την σύνταξη των Προσφορών. Αφήνεται πάντως στην κρίση των 
διαγωνιζομένων να αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να προβούν με δική τους 
ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες, ή 
παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση και ακριβέστερο καθορισμό των στοιχείων 
που τους διατέθηκαν ώστε να γνωρίζουν πληρέστερα τα προβλήματα που θα 
αντιμετωπίσουν κατά την εκτέλεση του Έργου.   

 

 Ο Ανάδοχος με την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενημερωθεί στις επιτόπιες 
συνθήκες με επισκέψεις επί τόπου του έργου και μελέτη των γεωτεχνικών συνθηκών 
ακόμη και με γεωλογική μελέτη, γεωτρήσεις ή  / και με διερευνητικά φρέατα που εκτέλεσε 
ο ίδιος, εφόσον έκρινε αυτά αναγκαία. 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μη παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία 
ή από άλλους Αναδόχους που χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες 
που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει 
με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, 
ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την 
Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους. Τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις 
εργασίες που αναφέρονται παραπάνω θεωρείται ο Ανάδοχος ότι τις έλαβε υπόψη του 
κατά την εκτίμηση της προσφοράς του. 

Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία, ή τους 
εργολάβους των εταιρειών και οργανισμών κοινής ωφέλειας που θα εργάζονται στην 
περιοχή, ή τις παρυφές της περιοχής του έργου. Επισημαίνονται σχετικά οι εργασίες 
που θα μπορούν να γίνονται από τα συνεργεία του Ο.Τ.Ε. για την τηλεφωνοδότηση του 
έργου, της αρμόδιας για υδροδότηση του έργου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης ή 
άλλης αρχής, ή και οι εργασίες που θα γίνονται από συνεργεία της ΔΕΗ ή από 
εργολάβους της ΔΕΗ της περιοχής του έργου αυτής της εργολαβίας, καθώς και κάθε 
άλλου Οργανισμού ή Εταιρείας Κοινής Ωφελείας . 
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 Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία, που 
αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την 
πλήρη συμμόρφωσή του προς τη σύμβαση. 

 
5.2 Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται στον Ανάδοχο  
 

Ο Ανάδοχος οφείλει, μετά την υπογραφή της Σύμβασης να επαληθεύσει όλα τα, στην 
διάθεσή του, στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν συμπληρωματικές έρευνες κλπ., 
προκειμένου να εφαρμοσθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων. Για τις 
εγκεκριμένες μελέτες ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 6 της παρούσας. 
 

Η επαλήθευση των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην 
κατηγορία των "ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου", για τις οποίες δεν προβλέπεται 
καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο.   

 

5.3 Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την περίπτωση ατυχήματος 
 
 Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των 

υπεργολάβων του, ή / και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 
ποινικά και αστικά. Οι παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να καλυφθούν με τις Ασφαλίσεις του 
Έργου όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 15 της παρούσας. 

 

5.4 Δικαίωμα της Επίβλεψης να συμπληρώνει παραλείψεις του Αναδόχου  
 
 Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων 

αυτού του άρθρου, η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες του 
Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασμό του. Η Υπηρεσία μπορεί να 
ασκήσει το δικαίωμα αυτό όταν ο Ανάδοχος αμελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. 

 

 Πέραν του καταλογισμού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης 
εργασιών/ενεργειών από την Υπηρεσία, η μη ικανοποίηση των όρων του παρόντος 
άρθρου συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρμογή 
συμβατικών κυρώσεων, μία από τις οποίες είναι η επιβολή χρηματικής ποινής.  

 

5.5 Λοιπές υποχρεώσεις Αναδόχου 
 
 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. Ο Ανάδοχος 
διατηρεί την πλήρη ευθύνη για τη καλή εκτέλεση των εργασιών. 

 

Επίσης ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των απαραίτητων 
υλικών, τη χρησιμοποίηση τους και την εν γένει εκτέλεση των έργων κατά τους όρους της 
παρούσας, των σχετικών Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων 
Συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του ευθύνη και δαπάνη να παράσχει όλα τα υλικά, 
εργατικά και μηχανήματα που είναι αναγκαία για τη κατασκευή του Έργου καθώς και για τη 
μεταφορά τους από τις πηγές προμηθείας τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να 
επισκευάζει/συντηρεί και εξασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία 
έναντι παντός κινδύνου. 

 

 Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αμοιβή, γιατί οι 
δαπάνες και οι αμοιβές θα πρέπει να έχουν περιληφθεί ανοιγμένα στη Προσφορά του 
Αναδόχου περιλαμβάνονται, εκτός από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα λοιπά 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ 
ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΡΒΗΣ & ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ 

  

                                                     9 
 

τεύχη δημοπράτησης ενδεικτικά και τα παρακάτω:  

α. Η χάραξη και σήμανση των ορίων τα οποία καθορίζουν τα προς εκτέλεση τμήματα 
του έργου και στη τοποθέτηση όλων των αναγκαίων σημάτων για τον καθορισμό 
των αξόνων και των ορίων των τμημάτων του έργου.  

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

γ.  Η λήψη των επιμετρητικών στοιχείων και καταγραφή τους στα επιμετρητικά φύλλα 
από κοινού με τον επιβλέποντα ή τους βοηθούς του και η σύνταξη (από τον 
Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων, που θα τα υποβάλλει 
για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου 
μετρήσεις σύμφωνα με όσο αναφέρθηκαν παραπάνω. 

ε.  Είναι υποχρέωση του Αναδόχου η συνεχής συνδρομή και η παροχή όλων των 
απαραίτητων διευκολύνσεων/εξυπηρετήσεων, χωρίς αποζημίωση, στην  υπηρεσία 
για τη λήψη των γεωτεχνικών/ γεωμηχανικών μετρήσεων από όλα τα όργανα που 
θα εγκατασταθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής σε ειδικά έργα εφόσον στο έργο 
περιέχονται τέτοιου είδους ειδικά έργα. Η συνδρομή αυτή του Αναδόχου θα είναι 
συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.  

η. Οι κάθε είδους αποθέσεις υλικών εκσκαφής θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο 
που να μην δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση 
των αρμόδιων Αρχών. 

  Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι εν προκειμένω θα γίνει αυστηρή τήρηση των 
Περιβαλλοντικών  όρων του έργου. 

θ.  Οι δαπάνες των εν γένει μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα 
με το Άρθρο 7 της παρούσας.  

 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, 
τα γενικά και τα λεπτομερειακά σχέδια αυτών και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και με τυχόν 
συμπληρωματικά σχέδια που θα του χορηγηθούν κατά το στάδιο της κατασκευής ή θα 
συντάξει με δαπάνη και ευθύνη του ο ίδιος και θα εγκριθούν από τη Δ/νουσα Υπηρεσία. 
Συμπληρωματικά, διευκρινίζεται ότι τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την 
ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής 
αυτής, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, ή την επίβλεψη, δεν 
απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που 
προκύπτει γι' αυτόν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις.  

 

 Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης 
δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου, στα μηχανήματα του, στις 
εγκαταστάσεις του, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε 
υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, ή στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές 
δραστηριότητες του Αναδόχου, ή στην ύπαρξη του έργου καθ' εαυτού, βαρύνουν 
αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση των 
ζημιών με δικές του δαπάνες. Σχετικά με την Ασφάλιση της «αστικής ευθύνης έναντι 
τρίτων» ισχύουν τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 15 της παρούσας . 

 

 Η ευθύνη του Έργου καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της 
Σύμβασης μέχρι και την εκπνοή του χρόνου Εγγύησης.  

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

 Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση του Έργου όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
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ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα Νομοθεσία. Να μεριμνήσει για την 
περίφραξη του εργοταξιακού χώρου, τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, των υλικών και των  
μηχανημάτων, για την προφύλαξη των γειτονικών ιδιοκτησιών από σημαντικές οχλήσεις 
και τον αποκλεισμό οιασδήποτε πρόσβασης σε αναρμόδια πρόσωπα που δεν είναι 
εφοδιασμένα με έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας, όπως όλα αυτά καθορίζονται στο Άρθρο 
17 της παρούσας. 

 

 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης για κλοπές, βανδαλισμούς, ζημίες ή 
καταστροφές που θα γίνουν στον εργοταξιακό χώρο, στις εκτελούμενες εργασίες, στα 
μηχανήματα, στις εγκαταστάσεις του κλπ. από οποιαδήποτε αιτία.  

 

Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση 
της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δημοσίευση σχετικά με το έργο, ή κάποιο 
τμήμα του έργου. Ο Ανάδοχος με δαπάνες του θα καλύψει την φύλαξη του χώρου, όλες τις 
ημέρες και ώρες του χρόνου και θα λάβει οποιαδήποτε άλλα μέτρα ασφαλείας που 
απαιτούνται, όπως φωτισμός, προσωρινές περιφράξεις κλπ. και οι σχετικές δαπάνες 
περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος του Τιμολογίου του έργου. 

 

5.6 Περιοχές μακράν της θέσης του Έργου και οδοί μεταφοράς  
 

 Χώροι, εκτός της περιμέτρου της έκτασης του χώρου κατασκευής της περίφραξης του Λιμένα 
Ηρακλείου που αναπτύσσεται το εργοτάξιο της εργολαβίας, στους οποίους παράγονται, 
αναπτύσσονται, συντηρούνται ή αποθηκεύονται υλικά και εφόδια που θα χρησιμοποιηθούν 
για τις εγκαταστάσεις λογίζονται ως χώροι του εργοταξίου. Η Υπηρεσία μπορεί να προβαίνει 
σε κάθε νόμιμο έλεγχο, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και την Τ.ΠΡ. 

 Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν για όλους τους 
χώρους/περιοχές στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι 
χώροι/περιοχές είναι η ζώνη καταλήψεως του έργου και κάθε χώρος είτε πλησίον, είτε 
μακράν αυτής, στον οποίο θα εκτελεσθούν εργασίες και θα αναπτυχθούν δραστηριότητες 
αναγκαίες για την κατασκευή του έργου, όπως χώροι απόθεσης κλπ.. 

 Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν κατ' αναλογία και για τις 
οδούς που θα χρησιμοποιήσει και ο Ανάδοχος για οδικές μεταφορές, τα τυχόν έργα 
ενίσχυσης υποδομής των κλπ. 

 

5.7  Υποκατάσταση - Εκχώρηση 

 
 Η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου απαγορεύεται χωρίς 

προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας. Αν διαπιστωθεί αθέτηση της υποχρέωσης αυτής ο 
Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΚτΕ μετά τη γνωμοδότηση του 
αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση υποκατάστασης, ο Ανάδοχος ευθύνεται 
εις ολόκληρον με τον υποκατάστατο. Δεν συνιστά υποκατάσταση η ανάθεση επί μέρους 
υπεργολαβιών που ανακοινώνονται στην Υπηρεσία, η οποία πάντως διατηρεί το 
δικαίωμα να ζητήσει κατά την κρίση της, την απομάκρυνση οιουδήποτε  υπεργολάβου 
που κρίνεται ακατάλληλος. 

 

 Ο Ανάδοχος παραμένει  πάντοτε υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις των υπεργολάβων του. 

 
5.8 Υποχρεώσεις μελών Αναδόχου κοινοπραξίας  
 

 Τα μέλη Αναδόχου κοινοπραξίας ευθύνονται έναντι του ΚτΕ εις ολόκληρο για κάθε 
υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση ή από το νόμο. 
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ΑΡΘΡΟ 6: ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
6.1 Γενικά 

 

Με την υπογραφή της Σύμβασης, θα παραδοθούν στον Ανάδοχο όλες οι διαθέσιμες για  
την κατασκευή του έργου εγκεκριμένες εκπονηθείσες μελέτες.  

 
 

6.2 Μελέτες – Έρευνες που εκπονούνται από τον Ανάδοχο 
 

Ο  Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή τις μελέτες 
που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, καθώς και να λάβει υπ’ όψιν όλα τα στοιχεία που 
είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων και τη σύνταξη των σχετικών επιμετρήσεων.  

 
 Για την πλήρη και προσήκουσα τήρηση των άνω μελετών, ο Ανάδοχος θα πρέπει, 

ενδεικτικά, να προβεί: 
 

(1) Στην εφαρμογή μελετών στο έδαφος, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τις 
έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας και τις εγκεκριμένες Προδιαγραφές. Θα προβεί 
στον έλεγχο και τη λήψη των απαιτούμενων συμπληρωματικών στοιχείων για πιθανή 
συμπλήρωση και προσαρμογή των εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης όπως 
επίσης και στη σήμανση της ζώνης που θα καταλάβουν τα έργα.  

(2) Στην αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους και την παράδοση των στοιχείων 
στην Υπηρεσία. Η υποβολή θα γίνεται σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. . 

(3) Στις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις μελετών που θα χρειασθεί να 
γίνουν, στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου, είτε από τον έλεγχο της τεχνικής 
μελέτης με τυχόν διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων και λοιπών ερευνών, είτε από 
απρόβλεπτους παράγοντες κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών είτε από την 
επιλογή μεθόδου κατασκευής που μπορεί να εφαρμόσει ο Ανάδοχος μετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας. 

(4) Στην σύνταξη και υποβολή Σχεδίου Ασφαλείας και Υγιεινής (ΣΑΥ) και Φακέλου 
Ασφαλείας και Υγιεινής (ΦΑΥ) όπως αναφέρονται και στο Άρθρο 14.3.6 της 
παρούσας. 

(5) Στη σύνταξη των μελετών εφαρμογής και σχεδίων όπως κατασκευάσθηκε το έργο 
(As Built Drawings). 

  

Ο εργοδότης δια των  αρμοδίων οργάνων του  εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του την 
υποβληθείσα τροποποιητική μελέτη μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 Πριν από κάθε μερική ή ολική εφαρμογή, κατά την κρίση του Αναδόχου, ενός σχεδίου 
που βρίσκεται σε ασυμφωνία με τα υπόλοιπα σχέδια, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να 
ζητήσει έγγραφα, έγκαιρα και χωρίς να το αμελήσει από τη Δ/νουσα Υπηρεσία οδηγίες 
κλπ..  Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εφαρμόσει την 
απόφαση του ΚτΕ πάνω στο θέμα που θα προκύψει με δικά του μέσα και δαπάνες, σε 
οποιοδήποτε χρόνο και με οποιοδήποτε τρόπο του ζητηθεί από την Υπηρεσία.  

 

6.3 Μητρώο έργου. 
 

 Το μητρώο ανάγεται στη ανασύνταξη όλων των σχεδίων της μελέτης, για την απεικόνιση 
του έργου όπως ακριβώς κατασκευάστηκε (σχέδια "as built"). Επίσης στην σύνταξη 
σχεδίου (οριζοντιογραφία) του έργου που εκτελέσθηκε σε συσχετισμό με τον λιμένα και 
ειδικότερα με τα έργα που προϋπήρχαν στην περιοχή του έργου. Το σχέδιο αυτό θα 
συμπληρωθεί με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία. Όλα τα ανωτέρω θα υποβληθούν 
από τον Ανάδοχο στον κύριο του έργου σε τρία αντίτυπα κατά την υποβολή της σχετικής 
αιτήσεώς του περί περαιώσεως του έργου. 
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6.4 Λήψη φωτογραφιών 
 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με έξοδά του, στη λήψη φωτογραφιών προ της ενάρξεως των 
εργασιών, κατά το χρόνο κατασκευής του έργου και μετά την ολοκλήρωσή του.  Στο 
πίσω μέρος της φωτογραφίας θα αναγράφεται η ημερομηνία που λήφθηκε και τα τεχνικά 
και οικονομικά στοιχεία του έργου. 

 
6.5 Τοπογραφικές εργασίες   
 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για χρήση του ΚτΕ, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 

των έργων, όλα τα όργανα ελέγχου, τα βοηθητικά εξαρτήματα και το κατάλληλο 
προσωπικό που είναι αναγκαία για όλους τους τοπογραφικούς ελέγχους που θα 
απαιτηθούν σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου.  

Μέσα στις υποχρεώσεις του μηχανικού εξοπλισμού του Αναδόχου περιλαμβάνεται και ο 
κατάλληλος τοπογραφικός εξοπλισμός, που θα βρίσκεται συνέχεια επί τόπου του έργου, 
με τον οποίο θα γίνονται οι τοπογραφικοί και λοιποί γεωμετρικοί έλεγχοι της 
κατασκευής. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση, μεθοδολογία 
τοπογραφικών εργασιών. Η μεθοδολογία αυτή θα πρέπει να υποβληθεί μέσα στη 
τμηματική προθεσμία του Άρθρου 2 της παρούσας. Η μεθοδολογία αυτή θα πρέπει να 
είναι σύμφωνη με το πνεύμα της Τ.ΠΡ και θα πρέπει να περιγραφεί με επαρκή ακρίβεια 
σε συσχετισμό με πίνακα προσωπικού και την οργάνωση της σχετικής εργασίας για τη 
διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου του έργου (έλεγχοι Δ κλπ.).  

 Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες οι προδιαγραφές που ισχύουν είναι εκείνες του Π.Δ. 
696/74, με τις τροποποιήσεις που επέφερε το Π.Δ. 515/ 89 και των συναφών εγκυκλίων 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ καθώς και όσα αναφέρονται στην Τ.ΠΡ.  

Όλα τα τοπογραφικά διαγράμματα που θα συντάξει ο Ανάδοχος θα συνδέονται με το 
Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο και θα αναφέρονται στο προβολικό σύστημα  ΕΓΣΑ   
‘87. 

. 
 

6.6 Γλώσσα  
 

 Όλα τα κείμενα που ανταλλάσσονται μεταξύ Αναδόχου και ΚτΕ συμπεριλαμβανομένων 
των αναγραφών στα σχέδια και των υπολογισμών θα είναι στην Ελληνική  γλώσσα 

 

6.7 Ευκολίες  

 

 Ο κύριος του έργου, μετά από έγγραφη αίτηση του Αναδόχου, θα κάνει όλα τα 
απαραίτητα διαβήματα στις αρμόδιες αρχές στις οποίες θα πρέπει να απευθύνεται απ' 
ευθείας ο Ανάδοχος, για την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών και για να αρθούν 
όλα τα εμπόδια που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου από 
τρίτους. 

 Ο κύριος του έργου θα φροντίσει μετά από σχετικές ενέργειες του Αναδόχου, να 
παρασχεθεί στον Ανάδοχο με δαπάνες του, ελεύθερος ο απαιτούμενος χώρος για την 
εγκατάσταση του εργοταξίου και την απόθεση ή αποθήκευση των υλικών.  

 

6.8 Γνώση συνθηκών κατασκευής έργου - Ευθύνες του Αναδόχου 

 

 Τονίζεται ότι οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες του έργου (μετεωρολογικά, 
εδαφοτεχνικά κ.λ.π.), ή  άλλες παρατηρήσεις που ενδεχόμενα έγιναν από την Υπηρεσία, 
ετέθησαν στη διάθεση του Αναδόχου για ενημέρωσή του και μόνο.  

 Ο Ανάδοχος  θα πρέπει να προβεί με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε 
οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες που θα έκρινε ότι του είναι χρήσιμες για να 
επαληθεύσουν, να επεκτείνουν ή να καθορίσουν επακριβώς τα στοιχεία που του 
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διατέθηκαν.  

 
ΑΡΘΡΟ 7: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΩΛΥΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για την εξασφάλιση συνεχούς ασφαλούς και 
ακώλυτης από τις εργασίες διεξαγωγής της ναυσιπλοΐας στον υπόψη λιμένα, ως και της 
κυκλοφορίας στον χερσαίο χώρο του έργου, κατά την διάρκεια εκτελέσεως των έργων, 
όπως περιγράφεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στις επόμενες παραγράφους, 
βαρύνει τον Ανάδοχο και συμπεριλαμβάνεται, ανηγμένη, στις τιμές μονάδος του 
τιμολογίου και τα γενικά  έξοδά του. 

 
Εφόσον ο Ανάδοχος μεταφέρει δια θαλάσσης τα προϊόντα εκσκαφών, οφείλει να έχει τη 
σύμφωνη γνώμη του Λιμεναρχείου για την κίνηση των πλωτών μέσων, προκειμένου να 
αποφεχθεί η παρακώλυση της ναυσιπλοϊας. 

 
 Ειδικότερα ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει αμέσως όλα τα κατάλληλα 

προστατευτικά μέτρα και να μετακινεί κάθε φορά το μηχανικό εξοπλισμό του, σύμφωνα 
με τις υποδείξεις και τις οδηγίες των Λιμενικών Αρχών, ώστε να μη παρακωλύεται η 
κίνηση των εισπλεόντων και εκπλεόντων πλοίων στον λιμένα, χωρίς να δικαιούται, από 
την αιτία αυτή, να προβάλει καμία αξίωση για τυχόν αποζημίωσή του.  

 
 Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται επίσης να προβαίνει, με δικές του δαπάνες, στην 

προσωρινή φωτοσήμανση των έργων που εκτελεί, την κατασκευή καταλλήλων 
προστατευτικών περιφράξεων στον χερσαίο χώρο για και να  μετακινεί κατά την πρόοδο 
των έργων τόσο την φωτοσήμανση, όσο και τις προστατευτικές περιφράξεις, σύμφωνα 
με τις εντολές και τις οδηγίες των αρμοδίων Λιμενικών Αρχών, στις οποίες πρέπει 
πάντοτε να απευθύνεται, καθώς και στην τοποθέτηση των απαιτουμένων σημάτων και 
ενδεικτικών πινακίδων στις διάφορες εργοταξιακές θέσεις.  

 
 Ο Ανάδοχος καθίσταται ο μόνος υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για κάθε ατύχημα 

που θα οφείλεται στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα και με τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του Π.Δ.609/85.  

 
Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος εκτελέσει εσφαλμένα την φωτοσήμανση 
των θαλασσίων έργων και την επισήμανση του εργοταξίου και των χερσαίων έργων, η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, ανεξάρτητα από την εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων 
από τις κείμενες διατάξεις  δικαιούται, μετά από σχετική απόφασή της, να αναθέσει την 
εκτέλεση τόσο των εργασιών φωτοσημάνσεως, όσο και αυτών της επισημάνσεως 
χερσαίων εμποδίων, σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου, ο οποίος δεν παύει 
όμως και για την  περίπτωση αυτήν να έχει στο ακέραιο την ευθύνη για κάθε ατύχημα 
που ενδεχομένως θα συμβεί, λόγω της αμελείας του να λάβει τα απαραίτητα προληπτικά 
μέτρα.  Η δαπάνη των σε βάρος του Αναδόχου εκτελουμένων ως ανωτέρω εργασιών 
εκπίπτεται, κατά την σύνταξη της πρώτης  εντολής πληρωμής του.  

 
Η μετά την περαίωση του έργου που εκτελείται με την σύμβαση αυτή, μόνιμη 
φωτοσήμανση θα γίνει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Οργανισμού Λιμένα 
Ηρακλείου Α.Ε., στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο λιμένας, σύμφωνα με τις 
χορηγούμενες οδηγίες της αρμόδιας Υπηρεσίας Φάρων του Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού. 

 
ΑΡΘΡΟ 8:  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
8.1 Γενικά 

 
Η  Δ/νουσα  το  έργο  Υπηρεσία  κατά  την  κατασκευή  του  έργου  δικαιούται  να διατάξει την 
εκτέλεση μη  προβλεπομένων  από  την μελέτη εργασιών, με το  απολογιστικό σύστημα, 
ύστερα από σχετική  έγκριση της  Προϊσταμένης  Αρχής και  πάντοτε  με τις  προϋποθέσεις 
που  προβλέπονται  από  τις  κείμενες  διατάξεις ( άρθρο 126 του Ν4412/16). 
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8.2 Αρχαιότητες 
 

Το έργο κατασκευάζεται σε περιοχή που δεν αναμένεται να υπάρξουν ευρήματα 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και εκτιμάται ότι δεν θα απαιτηθούν αρχαιολογικές εργασίες. Ο 
Ανάδοχος όμως πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, όπως έχει αναφερθεί στην 4.2 της 
παρούσης, οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες. 

Σε περίπτωση, κατά την κατασκευή του έργου βρεθούν αρχαιότητες, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται στην τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται ρητά στο άρθρο 37 παρ. 12 του 
Ν.3669/08. 

Μετά από εντολή  της  Δ/νουσας  Υπηρεσίας, ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να   εκτελέσει,  κατά  
το  απολογιστικό  σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 6 του 3669/08, τις  εργασίες που  
αφορούν  στην  διερεύνηση  της  εκσκαπτομένης  ή βυθοκορούμενης περιοχής για  τον  
εντοπισμό  αρχαιοτήτων,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  και  
μετά  από  την  συνεργασία  της με  την  Προϊσταμένη  Αρχή και  την  αρμόδια  Δ/νση  του  
Υπουργείου Πολιτισμού,  της  οποίας  η  γνώμη  και  οι  οδηγίες είναι   καθοριστικές.  
 
Στην  παρούσα περίπτωση ο  ανάδοχος  δικαιούται  να  ζητήσει  ανάλογη παράταση της  
συμβατικής  προθεσμίας περαιώσεως  του  έργου.    
    
Η  δαπάνη   αποζημίωσης των  εντεταλμένων από  το  ΥΠΠΟΤ   για  την  παρακολούθηση   
των  σχετικών εργασιών που  θα   διαταχθούν,  θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις  του ενάριθμου  
έργου και δύναται να καταβληθούν δια της εργολαβίας.  
 
 
 

8.3 Έρευνα ύπαρξης εκρηκτικών υλών  
 
Μόλις ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των εργασιών, διαπιστώσει την ύπαρξη παλαιών 
εκρηκτικών υλών ή οποιασδήποτε φύσεως εκρηκτικών μηχανισμών, θα αναφέρει αμέσως το 
γεγονός αυτό στον κύριο του έργου και συγχρόνως θα ειδοποιήσει την αρμόδια Στρατιωτική 
Αρχή και το Λιμεναρχείο. 
 
Ο κύριος του έργου, μόλις λάβει το σχετικό έγγραφο του Αναδόχου, θα προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες προς την αρμόδια Στρατιωτική Αρχή καθώς και προς το Λιμεναρχείο, 
για να επισπευσθεί η σχετική διαδικασία απομακρύνσεως των εν γένει εκρηκτικών υλών και 
να χορηγηθούν οι σχετικές οδηγίες και εντολές, τόσο για τη συνέχιση των εργασιών, όσο και 
για την ασφαλή διεξαγωγή της ναυσιπλοΐας στην υπόψη περιοχή.Ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να συμμορφωθεί στις εντολές των ανωτέρω Αρχών. 
 
Αν οι συνθήκες εκτελέσεως του έργου επιβάλλουν την διερεύνηση της εκσκαπτόμενης 
περιοχής, λόγω υπάρξεως εκρηκτικών στον πυθμένα, η αρμοδιότητα ανήκει στις 
Στρατιωτικές Αρχές που με το κατάλληλο ειδικευμένο προσωπικό προβαίνουν στην 
διερεύνηση του χώρου. 
Ο Ανάδοχος δύναται να θέσει τον μηχανικό εξοπλισμό του στη διάθεση των Στρατιωτικών 
Αρχών.  Μετά από έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής οι εργασίες αυτές  εκτελούνται 
απολογιστικά, σε βάρος του έργου. 
 
Σε περίπτωση που  ο Ανάδοχος επιθυμεί η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών να γίνει από 
τον ίδιο, το δηλώνει αυτό εγγράφως και, μετά την σύμφωνο γνώμη των Στρατιωτικών Αρχών 
και υπό τις οδηγίες αυτών, με το κατάλληλο ειδικευμένο προσωπικό που θα προσλάβει, 
ειδικά για τις εργασίες αυτές, προβαίνει στην εκτέλεσή τους και καθίσταται αστικά και ποινικά 
υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί.Η αποζημίωση του Αναδόχου για την εκτέλεση 
των εργασιών αυτών θα προσδιορισθεί απολογιστικώς. 

 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την ανάλογη 
παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 9:  ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 
Όλες οι δαπάνες για την μεταφορά των υλικών εκσκαφής, περιλαμβάνονται ανηγμένες στις 
τιμές μονάδος της προσφοράς του και στην έκπτωση που προσέφερε ο Ανάδοχος. 
 
Επίσης στις τιμές της προσφοράς του περιλαμβάνονται οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για 
την μεταφορά των οποιωνδήποτε μηχανημάτων στο έργο και δεν αναγνωρίζεται για 
πληρωμή άλλης αποζημιώσεως, λόγω πρόσθετων τυχόν μεταφορών, χερσαίων ή 
θαλασσίων, ή δυσμενών συνθηκών μισθώσεων κλπ. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10:  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος πρέπει να φροντίσει για την:  

• Πλύση και συντήρηση των μηχανημάτων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του 
εργοταξίου και μάλιστα στεγανό ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση του υδροφόρου 
ορίζοντα και τυχών παρακείμενων ρεμάτων.  
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ΑΡΘΡΟ 11:    ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
11.1 Επιμετρήσεις 
 

Για τις Επιμετρήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 151 του N.4412/16 

Ο τρόπος επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών είναι αυτός που καθορίζεται από το 
τιμολόγιο, τα σχετικά άρθρα των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.ΠΡ) και τα λοιπά Τεύχη  
Δημοπράτησης. Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου και 
υπόκεινται στον έλεγχο της Υπηρεσίας. Κατά την εκτέλεση του έργου τηρούνται με μέριμνα 
και ευθύνη του τα επιμετρητικά φύλλα.   

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλεί δύο ημέρες πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας 
την Υπηρεσία Επίβλεψης για τη λήψη των απαραίτητων στοιχείων της υφιστάμενης 
κατάστασης. Οι καταχωρήσεις στα επιμετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται με κάθε δυνατή 
ακρίβεια και, εφόσον απαιτείται, να συμπληρώνονται  με σκαριφήματα ή σχέδια ή 
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνεται σκόπιμο. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να καλύψει 
τα αφανή τμήματα του έργου προτού ληφθούν τα στοιχεία για την σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. Διευκρινίζεται ακόμη ότι σε καμία περίπτωση η καταχώρηση στα 
επιμετρητικά φύλλα δεν αποτελεί απόδειξη ότι η εργασία είναι ικανοποιητική η τα υλικά 
κατάλληλα.  

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέχρι και την Οριστική Παραλαβή, 
εφόσον το ζητήσει ο ΚτΕ, να αποκαλύπτει οποιοδήποτε τμήμα αφανούς εργασίας για 
έλεγχο τυχόν ελαττωμάτων, ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών.  

 

Εργασίες των οποίων οι πραγματικές διαστάσεις διαφέρουν από αυτές των εγκεκριμένων 
σχεδίων, μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας να γίνουν δεκτές, εφόσον δεν 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του έργου και δεν δημιουργείται κακοτεχνία.  

Με την προϋπόθεση της προηγούμενης παραγράφου οι εργασίες επιμετρούνται και 
πληρώνονται με βάση: 

• Τις διαστάσεις των εγκεκριμένων σχεδίων αν οι πραγματικές διαστάσεις είναι 
μεγαλύτερες ή ίσες αυτών 

• Τις πραγματικές διαστάσεις σε περίπτωση που αυτές είναι μικρότερες αυτών των 
εγκεκριμένων σχεδίων. 

 

Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να καλύψει τα αφανή τμήματα του έργου προτού να ληφθούν τα 
στοιχεία για την σύνταξη των σχετικών επιμετρήσεων και πρωτοκόλλων.  
 
Όλα τα επιμετρητικά στοιχεία υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία εκτυπωμένα 
σε χαρτί και ως αρχείο Η/Υ σε ηλεκτρονική μορφή, στη μορφή που θα συμφωνηθεί με την 
Υπηρεσία. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι ανοιγμένη στην προσφορά του.  
 
Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία που τους ελέγχει και τους διορθώνει  

 

11.2 Προκαταβολή  
 

 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 
. 
 

11.3 Πιστοποιήσεις - Πληρωμές 
 

Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν διενεργούνται με μέριμνα και ευθύνη 
του Αναδόχου,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν4412/16. 

Κάθε λογαριασμός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία εκτυπωμένος σε χαρτί 
και ως αρχείο Η/Υ σε δισκέτα στην μορφή που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία. Η σχετική 
δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι ανοιγμένη στην προσφορά του.  
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11.4 Γενικά έξοδα και όφελος Αναδόχου – Επιβαρύνσεις   
 

 Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κλπ. είναι δέκα οκτώ στα 
εκατό (18%) της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται με βάση τις τιμές του Συμβατικού 
Τιμολογίου και των  τυχόν  Νέων Τιμών  Μονάδας.  

 Κάθε τιμή μονάδας του τιμολογίου προσφοράς περιλαμβάνει γενικά όλες τις κάθε είδους 
επιβαρύνσεις στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις κλπ. και 
ειδικότερα όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις στα υλικά που αναφέρονται στους Γενικούς 
Όρους του Τιμολογίου και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  

  

 

11.5 Τιμές μονάδας νέων εργασιών  
 

 Ο Κύριος του Έργου δικαιούται να τροποποιεί κατά είδος και ποσότητα τις συμβατικές 
εργασίες, να εντέλλεται την εκτέλεση πρόσθετων εργασιών ή την αφαίρεση τμήματος των 
εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν4412/16.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
εκτελεί τις εργασίες αυτές ή να αποδέχεται την μείωση τους μόνο μετά από έγγραφη εντολή 
του Εργοδότη. Ειδικότερα η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών μπορεί να 
πραγματοποιείται με βάση τις ρυθμίσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, αλλά και 
επιπρόσθετα με τους όρους των σχετικών διατάξεων της Διακήρυξης. 

 Ο Εργοδότης κοινοποιεί στον Ανάδοχο την περιγραφή των εργασιών και τις αντίστοιχες 
τιμές με βάση τις οποίες εκτελούνται οι εργασίες, τις οποίες ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποδεχθεί.  

  

11.6 Αναθεωρήσεις  

Για τις αναθεωρήσεις τιμών έχουν εφαρμογή το άρθρο 153 του Ν4412/16. 

 

11.7 Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Εφαρμόζεται η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-00:2009 ‘’Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών 
υλών’’. 

 

         

ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Δεν απαιτείται η σύνταξη ΠΠΕ 
  
 
 

ΑΡΘΡΟ 13:  ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ Ή ΚΑΙ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΕΔΑΦΟΥΣ/ΠΥΘΜΕΝΑ   

 

13.1 Γενικά 
 

Πριν την έναρξη οποιονδήποτε αποτυπώσεων υπάρχουσας κατάστασης ή /και 
κατασκευών, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει γραπτά την Υπηρεσία ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την εκτέλεση μετρήσεων, ώστε να υπάρχει δυνατότητα 
ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών ώστε να παρίστανται στις αποτυπώσεις.  
 

 Μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στο Άρθρο 2 της παρούσας και οπωσδήποτε πριν 
από την έναρξη εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει 
ολοκληρώσει, για όλο το έργο τις βασικές τοπογραφικές/βυθομετρικές εργασίες.  

 Οι εργασίες αποτύπωσης θα ελέγχονται κατά την εκτέλεσή τους από την Υπηρεσία και θα 
παραλαμβάνονται από αυτήν με σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου. 
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 Για το παρόν έργο, όπως νομοθετικά προβλέπεται, τα στοιχεία αποτύπωσης θα 
παραδίδονται και σε δισκέτα Η/Υ σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με την προδιαγραφή που 
ακολουθεί. 

Οι τυχόν πρόσθετες υψομετρικές αφετηρίες (REPERS) για την πύκνωση του υπάρχοντος 
υψομετρικού δικτύου θα τοποθετηθούν σε σταθερό (ανυποχώρητο) έδαφος. Επίσης ο 
έλεγχος του υψομετρικού συσχετισμού των REPERS της μελέτης θα πρέπει να τηρεί τις 
απαιτήσεις ακρίβειας των κειμένων διατάξεων.  

 

13.2 Προδιαγραφή παράδοσης στοιχείων εδάφους σε ψηφιακή μορφή 
 

 (1) Η παράδοση των στοιχείων που αφορούν σε πληροφορίες εδάφους (παραλαβές 
φυσικού εδάφους ή της εκάστοτε υφιστάμενης  επιφάνειας και όλα τα επόμενα 
στάδια παραλαβών) θα γίνεται εκτός από έντυπη μορφή και σε ψηφιακή μορφή 
(αρχεία DWG ή GRD ή αναλόγου μετά από έγκριση της Υπηρεσίας). 

(2) Στην παρούσα προδιαγραφή παρατίθεται κατάλογος περιγραφής σειριακών 
αρχείων των στοιχείων του εδάφους. 

(3) Η περιγραφή προδιαγράφει τα στοιχεία που απαιτούνται για κάθε αρχείο, καθώς και 
τη σειρά που πρέπει αυτά να εγγραφούν. 

(4) Δεν απαιτείται εξειδικευμένη εγγραφή των στοιχείων όσον αφορά το πλήθος των 
ακεραίων και δεκαδικών ψηφίων τους (field format) ούτε η ακριβής στοίχισή τους.  

(5) Ο διαχωρισμός διαδοχικών στοιχείων μεταξύ τους σε κάθε σειρά, είναι αρκετό να 
γίνεται με τουλάχιστον ένα κενό χαρακτήρα.  

(6)   Τέλος ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει στην Υπηρεσία τα αντίστοιχα 
προγράμματα Η/Υ (Software) για τον έλεγχο στο ύπαιθρο και τον αντίστοιχο 
υπολογισμό των στοιχείων εδάφους της παραγράφου (1).  

 

13.3 Ηλεκτρονική μορφή 
 

(1) Η ηλεκτρονική μορφή των αρχείων που θα χρησιμοποιούνται για την παράδοση των 
στοιχείων θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία. 

(2) Κάθε ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης, θα φέρει ετικέτα που θα περιέχει τα εξής 
στοιχεία : 

α. Τίτλος έργου. 

β. Τμήμα έργου. 

γ. Αύξοντα αριθμό μέσου επί συνόλου (π.χ. 4/7).  

δ. Χρονολογική περίοδο συλλογής δεδομένων και ημερομηνία εγγραφής των 
δεδομένων. 

(3) Όλα τα παραπάνω ηλεκτρονικά μέσα θα παραδίδονται συσκευασμένα με αναγραφή 
στη συσκευασία των παρακάτω στοιχείων : 

α. Τίτλος έργου. 

β. Τμήμα έργου. 

γ. Σύνολο μέσων στη συσκευασία. 

δ. Τύπος μέσου (π.χ. CD) 

ε. Ημερομηνία συσκευασίας. 

13.4 Αποτύπωση ζώνης 

Σε περίπτωση αποτύπωσης ζώνης, το σειριακό αρχείο εδάφους παραδίδεται όπως 
παρακάτω : 

α. Ονομασία  :ERGASIA XYH 

   Περιέχει κωδικούς σημείων αποτύπωσης, συντεταγμένες και 
υψόμετρα 

Περιγραφή 

Γραμμή  1 : Ι1, Χ1, Υ1, Η1 
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Γραμμή  n : Ιn, Xn, Yn, Hn 

Ακολουθεί περιγραφή των συντομογραφιών που χρησιμοποιούνται πιο πάνω :  

Ι     : Ονομασία κωδικού σημείου (έως 5 αλφαριθμητικούς  χαρακτήρες) 

Χ, Υ: Συντεταγμένες σημείων 

Η    : Απόλυτο υψόμετρο σημείων 

β. Επίσης πρέπει επί πλέον να παραδοθεί το ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DTM) σε 
μορφή τριγώνων (ΤΙΝ) και σε αρχεία DXF format (επιθυμητού του DWG).  Κάθε 
τρίγωνο θα περιγράφεται με ένα 3DFACE ή ένα SOLID.  Κάθε κορυφή του  
3DFACE ή του  SOLID θα έχει και υψόμετρο έτσι ώστε να είναι δυνατή η πλήρης 
εκμετάλλευση των στοιχείων εδάφους.   

 Κάθε κορυφή του 3DFACE ή του SOLD θα έχει υψόμετρο έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η πλήρης εκμετάλλευση των στοιχείων εδάφους.  

 
ΑΡΘΡΟ 14:   ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΕΡΓΟΥ - ΜΗΤΡΩΟ  ΕΡΓΟΥ -  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

 

Ο Ανάδοχος θα τηρεί  καθημερινά  ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του 
Ν.4412/16 και θα έχει δύο πλήρη αντίγραφα (ένα για ιδία χρήση και ένα για την Υπηρεσία 
Επίβλεψης) των εγκεκριμένων μελετών και κατασκευαστικών σχεδίων στο Γραφείο  του 
Εργοταξίου. 

 
Κατά την εκτέλεση του έργου θα καταρτισθούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του 
Αναδόχου, βιβλιοδετημένα τεύχη με διπλότυπες αριθμημένες σελίδες, για την τήρηση 
ημερολογίων του έργου, αρχείων ποιοτικού ελέγχου (Α.Ε.) (βλέπε και άρθρο 23 της  Ε.Σ.Υ.) 
και βιβλίου καταμέτρησης αφανών εργασιών.  

 

14.1 Στατιστικά στοιχεία και μητρώο έργου 
 

Η Διαδικασία συλλογής των στατιστικών στοιχείων και του μητρώου έργου θα γίνει σύμφωνα και 
με όσα καθορίζονται στο Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας έργου. 
 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα και δαπάνη του, στη λήψη, επεξεργασία και 
παράδοση στην Υπηρεσία, των παρακάτω : 

•   Τριών αντιτύπων και του αρνητικού, σειράς εγχρώμων φωτογραφιών καθώς και 
εγχρώμων διαφανειών (slides) των διαφόρων φάσεων του Έργου, παραγωγής 
υλικών και εκτέλεσης δοκιμών. Οι φωτογραφίες θα είναι καλλιτεχνικής εμφάνισης 
20x30cm και θα αναγράφεται η ημερομηνία λήψης καθώς και συνοπτική περιγραφή 
του εικονιζόμενου τμήματος των έργων. 

•   Τριών αντιτύπων και του αρνητικού, ταινιών Video των διαφόρων φάσεων του 
Έργου, παραγωγής υλικών και εκτέλεσης δοκιμών.  

 Η ολοκλήρωση και η παράδοση των παραπάνω πρέπει να γίνει πριν από την έκδοση της 
Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται - κατά συμβατική 
έννοια - ως ισότιμα με τις κατασκευές. Συνεπώς η μη υποβολή τους θα καθυστερήσει την 
έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών.  

Ο Ανάδοχος θα καταρτίσει και θα υποβάλει με δαπάνη του το Μητρώο του έργου, το οποίο 
στην πλήρη μορφή του θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα παρακάτω:  

(1) Πίνακα απογραφής, που θα εμφανίζει περιληπτικά τα επί μέρους έργα, 
εγκαταστάσεις, εξοπλισμό κλπ. που συγκροτούν το όλο Έργο.  

(2) Πλήρη σειρά “as built” των σχεδίων του έργου με τις διαστάσεις που τελικά 
εφαρμόστηκαν και που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 
Σχέδια γενικής διάταξης όλων των έργων, σχέδια γενικής διάταξης των έργων 
αντιστήριξης των πασσαλώσεων κλπ. καθώς και του περιβάλλοντος χώρου, διατομές 
και λεπτομέρειες του συνόλου των έργων σε κατάλληλες κλίμακες των επί μέρους 
έργων, που θα αποδίδουν τη θέση, τη μορφή, τυχόν ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά 
τους. 

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

Τα στοιχεία του μητρώου του έργου αριθμημένα και ταξινομημένα σε φακέλους θα 
συνταχθούν στα Ελληνικά και θα υποβληθούν στην Υπηρεσία σε επτά (7) αντίτυπα. Τα 
κείμενα θα είναι δακτυλογραφημένα και βιβλιοδετημένα σε τεύχη. Η όλη διαδικασία 
σύνταξης και υποβολής του Μητρώου θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία και θα είναι 
συμβατή με το εφαρμοζόμενο σύστημα διασφάλισης ποιότητας του ΚτΕ και το πρόγραμμα 
ποιότητας του έργου. Όλα τα στοιχεία του Μητρώου του Έργου θα δοθούν και σε ψηφιακή 
μορφή. 

 
ΑΡΘΡΟ 15:   ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
 
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. 
  

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια προσκομίζονται κατά την υπογραφή της σύμβασης του έργου 
σύμφωνα με το Άρθρο 1. 

 

15.1 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.Δ. 400/1970. Οι αντασφαλίσεις  δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ.  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.Δ. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 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.  

 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις : 

 - θα έχουν καταρτισθεί  εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα 

       - θα περιλαμβάνουν  όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου, 
της υπολοίπου  Ε.Σ.Υ. και των λοιπών συμβατικών τευχών 

- θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ. 

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.Δ.  237 /86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι  τρίτων, η οποία 
παραμένει αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.  
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 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 παραβιάζονται οι όροι των Τευχών Δημοπράτησης  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.  

 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. 

Διαφορετικά, ο ΚτΕ, χωρίς προειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με 
ασφαλιστική εταιρία της προτίμησής του στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του 
Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του 
σαν πληρεξούσιος. 

 Εφιστάται 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.Δ. 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 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.  

 

15.2 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 ημέρες από τη 
σχετική ειδοποίηση. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις 
ασφαλιστικές  του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνομoλογήσει  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 
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του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης  της(των) 
σύμβασης(εων ) θα  καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός δέκα (10) 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 :  

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

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

- ή να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες 
διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο. 

 Οι τόκοι  υπερημερίας θα υπολογίζονται : 

            - για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους και  

            - 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 τα 
προαναφερόμενα. Οι τόκοι  υπερημερίας θα προσμετρούνται από την ημερομηνία  
καταβολής των ασφαλίστρων. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν 
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  

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

 - 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. 

 

15.3  Διαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συμβάσεων με  
ασφαλιστική περίοδο εκκινούσα από την υπογραφή της σύμβασης  

 

 Ο έλεγχος από τον ΚτΕ των ασφαλιστικών συμβάσεων των οποίων η ασφαλιστική 
περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης θα γίνει εντός πέντε (5) 
ημερολογιακών ημερών από την υποβολή πλήρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων (εντός 
δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης).  

 Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συμβάσεις των παρακάτω παραγράφων .  

 Ο έλεγχος από τον ΚτΕ θα αφορά : 

 - την φερεγγυότητα των προτεινόμενων ασφαλιστικών εταιριών 

- την συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων προς τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της Ε.Σ.Υ.  
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 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 
δέκα πέντε (15) ημερολογιακών 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 δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα 
(2.950,00)  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 παράγραφο.  

  

15.4 Ασφάλιση του προσωπικού του έργου 
 

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

 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 παραπάνω, 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. 

 
15.5 Ασφάλιση του έργου   “ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ” 
 
 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.), 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 
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 Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μη περιλαμβάνει ζημιές (οι οποίες εξαιρούνται 
διεθνώς) προκαλούμενες από τις ακόλουθες - και μόνο αυτές - αιτίες. 

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

β. ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή  κατάλοιπα 
από καύση πυρηνικού καυσίμου. 

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

δ.  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. 

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

 Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται ζημιές (εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, 
συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών του Έργου) “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.  

 

15.6 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 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 
κατασκευής, 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 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.  

 Διάρκεια της Ασφάλισης 

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

 Ασφάλιση κυρίου μηχανικού εξοπλισμού “ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ” 

 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, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 
Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
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 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 υπ’ αριθμ. ………, 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 . 

 

15.6.1 Ασφάλιση  Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης 

 

Με την ασφάλιση θα καλύπτεται και η Εργοδοτική Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου 
σύμφωνα με τα Άρθρα 657, 658 § 932 του Α.Κ. για τα εργατικά ατυχήματα που τυχόν  
προξενηθούν στο απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό του, το οποίο θα 
απασχοληθεί στα παραπάνω έργο εντός των κατωτέρω υπορίων κάλυψης της 
Γενικής Αστικής Ευθύνης: 

 

Σωματικές βλάβες / θάνατος ανά άτομο μέχρι € 200.000,00 

Ομαδικό Ατύχημα μέχρι                                    € 400.000,00 

Συνολική Ευθύνη Εταιρίας μέχρι                      € 400.000,00  

 

 

15.7 Όρια αποζημίωσης 
 

Τα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές 
ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, πρέπει να είναι κατά περιστατικό τουλάχιστον 
τα ακόλουθα: 

  

Για υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγματα 
τρίτων κινητά ή ακίνητα, ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων 

200.000€ 

   Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατ’ άτομο και 
ατύχημα 

400.000€ 

Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων μετά από 
ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
παθόντων 

1.200.000€ 

Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη την 

διάρκεια της ασφάλειας(το ποσό αυτό θα μειώνεται 

στο  40%   κατά την περίοδο της συντήρησης): 

1.400.000€ 

 

 

 

15.8 Ασφάλιση αυτοκινήτων – αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) 
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 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. 

 Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί  
εγγράφως, χωρίς  τα μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθμιση.  

 Διευκρινίζεται 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, φορτωτής- κομπρεσέρ, προωθητής, 
γερανός, αντλία σκυροδέματος, μπετονιέρα αυτοφορτωνόμενη, γεωτρύπανο, σφύρα 
υδραυλική, καδοφόρο, γερανός - εκσκαφέας, εργοταξιακό αυτοκίνητο (τάμπερ), 
διαστρωτήρας σκυροδέματος, πασσαλοεμπήκτης, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, αποφρακτικό, 
παρασκευαστής μπετόν, Μετατοπιστικό βαρέων αντικειμένων, πρέσσα σκραπ, σταθμός 
βάσης και καταβρεκτήρας. 
 

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

 Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρ. 15.5 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), οι τυχόν 
Υπεργολάβοι και οι Μελετητές. 

Ο ΚτΕ., οι εκπροσωπούντες τον ΚτΕ και το εν γένει προσωπικό του, οι τυχόν Σύμβουλοι και το 
προσωπικό τούτων θεωρούνται  Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της 
ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του παραρτήματος “ Διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων” 
(cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόμενων φορέων. 

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

 -  του Αναδόχου 

 -  και /ή των Μελετητών και Συμβούλων του 

 -  και / ή του ΚτΕ 

 -  και / ή των Εκπροσώπων τον ΚτΕ και / ή των Συμβούλων τους 

 -  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 του ΚτΕ. 

Εφόσον ο ΚτΕ 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 στον ΚτΕ και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να 
καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στον ΚτΕ, μετά από αίτηση του τελευταίου για το σκοπό αυτό. 

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο τον 
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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 τριάντα (30) 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 12.5 θα καλύπτεται  και η ευθύνη 
της Υπηρεσίας και/ή των τυχόν 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 

 

15.10 Μέτρα ασφαλείας – Έλεγχος επιβλαβών αερίων 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους 
Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας που 
αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με 
πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει μέσα παροχής 
πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά 
σήματα επισημάνσεως και απαγορεύσεως επικίνδυνων θέσεων, καθώς και 
προειδοποιητικές και συμβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για 
τους κινούμενους στο  εργοτάξιο. 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό τα απαιτούμενα κατά περίπτωση 
εργασίας ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία,  όπως 
είναι ενδεικτικά: κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια, μάσκες 
ηλεκτροσυγκολητών, υλικά προστασίας από τον θόρυβο κλπ.  Κατά την εκτέλεση 
νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούμενο φωτισμό για την 
ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου. 

 
Για  την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαϊών στις εγκαταστάσεις γενικά του εργοταξίου ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει: 

 
    για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης,  
 για τον περιοδικό καθαρισμό του χώρου του εργοταξίου από επικίνδυνα για       ανάφλεξη 

υλικά και την κατάλληλη διάθεσή τους, 
 να μην πραγματοποιεί εργασίες κολλήσεως, ή και άλλων ανοικτής πυράς, κοντά σε 

χώρους αποθηκεύσεως καυσίμων, ή άλλων ευφλέκτων υλών του εργοταξίου και των 
γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε άλλους.  

 
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 λήψη των ενδεδειγμένων και σωστών μέτρων ασφάλειας  και η τήρηση των 
σχετικών κανονισμών.  Για θέματα προλήψεως ατυχημάτων ισχύουν γενικά, όσα ορίζονται 
από την Ελληνική Νομοθεσία και,  μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από 
αυτή, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί προλήψεως ατυχημάτων.  

 
Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των 
εντεταλμένων οργάνων του Κράτους (Επιθεώρηση Εργασίας, Επιθεώρηση Μεταλλείων 
κλ.π.). 

 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
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ΑΡΘΡΟ 16: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ -  ΥΓΙΕΙΝΗ  ΚΑΙ  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

16.1 Διεύθυνση των Έργων από τον Ανάδοχο 
 
  Κατά την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην 

Υπηρεσία τον Αντίκλητό του, την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το 
εντεταλμένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά. Θα δηλώσει επίσης με την υπογραφή της 
Σύμβασης κατασκευής του έργου (σύμφωνα με το Άρθρο 1 της Ε.Σ.Υ.) τον Προϊστάμενο του 
εργοταξιακού γραφείου , ο οποίος: 

 

(α) θα είναι έμπειρος διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός απόφοιτος Ελληνικού 
Ανώτατου Ιδρύματος, ή άλλης ισότιμης Σχολής, 15ετούς τουλάχιστον πείρας, με 
κατασκευαστική πείρα σημαντικών έργων  Λιμενικών που θα διορίζεται από τον 
Ανάδοχο ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας.  

(β) θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το υπ' όψη έργο και η 
απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογημένη και θα οφείλεται μόνο σε 
εκτός εργοταξίου απασχόλησή του με θέματα που θα αφορούν αυστηρά στο υπόψη 
έργο. Όταν απουσιάζει ο ανωτέρω, θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του, 
που θα είναι μηχανικός 10ετούς πείρας ίδιων προσόντων με τον Προϊστάμενο, 
όπως αυτά περιγράφονται στη παρ. (α). Για τον αντικαταστάτη θα πρέπει επίσης να 
υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

(γ) θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να 
εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του εργοταξίου, περιλαμβανομένης της 
παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας 
επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, που η 
υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιμετρήσεις, 
ημερολόγια κλπ.). 

(δ) θα  είναι αρμόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για 
την λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των 
εργαζομένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου.  

 

  Ο  Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία 
υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να αποδέχονται το διορισμό τους και τις ευθύνες τους. Ο 
προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να ομιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την 
Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει μόνιμα τεχνικός διερμηνέας. Ομοίως 
και οι αναπληρωτές τους.  

 

 Ο Εργοδότης δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή 
της για τον ορισμό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να το απομακρύνει και να το αντικαταστήσει με άλλο, του οποίου ο διορισμός 
θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση του Εργοδότη.  

 

Επίσης ο Εργοδότης μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο 
προσωπικό, όταν κατά την κρίση του είναι απαραίτητο.  

 

Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμιά 
περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο 
δε Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην 
Υπηρεσία. 

  

16.2 Προσωπικό  του  Αναδόχου 
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 Ο Ανάδοχος υποχρεούτε να στελεχώσει μονίμως τα γραφεία του στο εργοτάξιο με 
προσωπικό, που θα τύχει της εγκρίσεως του εργοδότη και θα διαθέτει κατ’ελάχιστον τα 
προσόντα που περιγράφονται στο άρθρο 46 της παρούσας ΕΣΥ.  

 

16.3 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

               -  Ο Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) “Κ`υρώσεις 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.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελάχιστος  χρόνος απασχόλησης τεχνικού  ασφαλείας  
και  γιατρού εργασίας” 

 -  Το Π.Δ. 225/89 (ΦΕΚ 106Α/89) “Περί  υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων στα  
υπόγεια  έργα” 

  -   Η Υπουργική   Απόφαση  3046/ 304/ 30.1.89  (ΦΕΚ  59Δ/89) “Κτιριοδομικός                
Κανονισμός” (Ειδικά  το άρθρο  5, παραγρ. 4.2  για τη  χρήση  εκρηκτικών)  

- Το  Π.Δ. 31/90 (ΦΕΚ 11Α/90 ) “Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση 
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων” 

-  Το Π.Δ. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94)  “Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και      Υγείας 
για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά  την  εργασία  
τους, σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία 89/655/ΕΟΚ”. 

-  Το Π.Δ.  396/94 (ΦΕΚ 220/94) “Ελάχιστες  προδιαγραφές ασφαλείας και  υγείας για τη 
χρήση απ’ τους εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας  κατά την  εργασία, σε 
συμμόρφωση  με  την οδηγία  89/ 656 /ΕΟΚ” .  

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

-  Το Π.Δ.  398/94 (ΦΕΚ 221Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά 
την εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης, σε συμμόρφωση με την 
οδηγία  90/270/ ΕΟΚ”.  

-  Το Π.Δ.  399/94 (ΦΕΚ 221Α/94) “Προστασία των εργαζομένων απ’ τους κινδύνους που 
συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά  την  εργασία, σε  
συμμόρφωση  με  την   οδηγία  90/340/ΕΟΚ”.   

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

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

 
-  Το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α796) “Εφαρμογή μέτρων  για την προώθηση της βελτίωσης

 της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
89/391/ ΕΟΚ  και 91/ 383 / ΕΟΚ. 

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

 

 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 του 
Εργοδότη (συμπεριλαμβανομένων των Συμβούλων), καθώς και σε κάθε άλλο 
πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση  
Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά  τα  ΜΑΠ  θα είναι, προστατευτικά κράνη, 
μπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το 
χειμώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια, 
ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά  Πρώτων Βοηθειών  
ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε όχημα του εργοταξίου, μάσκες διαφόρων 
τύπων, ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές συσκευές  τύπου  SCBA  κλπ..  

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, 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 πυράς  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.  

δ. Να  φροντίζει  για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται 
κατόπιν και σύμφωνα με σχετική άδεια της αρμόδιας αρχής.  

 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 

ζ. Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήματος ασφάλειας  της  εργασίας  
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 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του 
ευθύνη η υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων των αρμοδίων μηχανικών, συντονιστών  και 
τεχνικών ασφαλείας  των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών 
κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά  όσα ορίζονται από την  
Ελληνική  Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα 
εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί προλήψεως ατυχημάτων.  

 Ο  Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και καταθέσει στην Υπηρεσία  τεύχος στο οποίο θα 
περιλαμβάνεται  το Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας  (ΣΑΥ)  και ο Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας (ΦΑΥ) για το σύνολο του Έργου που αναλαμβάνει, σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96  και 
το άρθρο 30 της  παρούσης. Στο  τεύχος αυτό  θα περιλαμβάνονται και βεβαιώσεις 
αναθέσεως καθηκόντων  σε συντονιστή μελέτης και εκτέλεσης, όταν απαιτείται. Η δαπάνη  
σύνταξης  των ΣΑΥ και  ΦΑΥ  βαρύνει  τον  ανάδοχο  και  περιλαμβάνεται  ανηγμένη  στην  
προσφορά του.  

 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  ( Ν 1396/83 και Π.Δ. 1073/81) 

• Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας (Ν.1568/85) 

 Είναι ευνόητο ότι ο καταμερισμός  αρμοδιοτήτων  και  ευθυνών  των  παραγόντων του 
Αναδόχου του Έργου, τυχόν υπεργολάβων, επιβλεπόντων μηχανικών 
αυτοαπασχολουμένων  και  εργαζομένων  πρέπει  να γίνεται  πάντοτε  σύμφωνα με την 
ισχύουσα  νομοθεσία .  

 
 
ΑΡΘΡΟ 17:  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

17.1 Δικαιώματα  και  υποχρεώσεις του Αναδόχου σε σχέση με την ασφάλεια του Έργου των 
εργοταξιακών χώρων και όλων των  εγκαταστάσεων  και  κατασκευών  

 
 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, ή άλλων ατόμων για τα οποία θα δοθεί σχετική άδεια από  την Υπηρεσία. 

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

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. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των οδηγιών των ΟΚΩ  σε σχέση με τις τεχνικές 
απαιτήσεις για την προστασία των δικτύων τους, όταν αυτά υφίστανται επιπτώσεις  από 
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την κατασκευή των έργων . 

 

17.2 Εξασφάλιση  γειτονικών  ιδιοκτησιών 
 

 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του να παίρνει όλες τις 
προφυλάξεις και αναγκαία μέτρα, και σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει κατάλληλα 
τις γειτονικές ιδιοκτησίες ή κατασκευές, προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε 
σημαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης (βλέπε και άρθρο Α -12 αυτής της 
Ε.Σ.Υ.) τον ιδιοκτήτη του Έργου έναντι οποιασδήποτε οικονομικής απαίτησης των 
ιδιοκτητών των παρακειμένων ιδιοκτησιών ή ενοίκων τους.  

 Η πιο πάνω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σ' όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται 
εργασίες, όπως λ.χ. άκρα έργου, εργοτάξιο, λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης, 
δρόμοι που χρησιμοποιούνται κλπ. 

 Οι όροι της παραγρ. 15.1.2  ισχύουν και για τις περιπτώσεις των παραγράφων 15.3.1 και 
15.3.2  αυτού  του άρθρου. 

  

 

ΑΡΘΡΟ 18 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΚΑΙ  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΤΗΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

18.1      Προστατευτικά   μέτρα   κυκλοφορίας 
 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει, με δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόμενα για κάθε 
περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι' αυτές και έχει αποκλειστ ικά 
αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του 
υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόμενο σ' αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα 
εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του.  

 

 Με την έναρξη των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο Ανάδοχος 
υποχρεώνεται με δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή του, να προβαίνει 
στην πλήρη σήμανση του εργοταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε 
επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα με: 

1. Τον τελευταίο σε ισχύ Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)  

2. Την εγκύκλιο τ. Υ.Δ.Ε. ΒΜ 5/ 30058 / 6-12-82, με την οποία εγκρίθηκε η Π.Τ.Π. που 
αναφέρεται στη σήμανση  έργων που εκτελούνται "σε κατοικημένες περιοχές" (ΦΕΚ 
121 Β/23.3.83). 

3. Την εγκύκλιο τ. Υ.Δ.Ε. ΒΜ 5/ 30428 / 17.6.80 με την οποία εγκρίθηκε η Π.Τ.Π. που 
αναφέρεται στη σήμανση έργων που εκτελούνται "έξω από κατοικημένες περιοχές" 
(ΦΕΚ 589 Β/30.6.80). 

4. Τις ισχύουσες γερμανικές οδηγίες περί "εργοταξιακής σήμανσης", όπως π.χ.:  

"Richtlinien fuer die Sicherung von Arbeitsstellen an Strassen (R.S.A.)" Ausgabe 1980, με 
τις οποιεσδήποτε νεώτερες τροποποιήσεις τους (π.χ. Uberarbeitung der Abschnitte 3.5 und 
4.2 durch BMV RSch v. 10.10.85). 

(Για τις πινακίδες σήμανσης που περιλαμβάνονται στις παραπάνω οδηγίες θα γίνεται 
προσαρμογή τους, εφόσον υπάρχουν διαφορές, προς τον Ελληνικό ισχύοντα Νέο Κ.Ο.Κ).  

Σημειώνεται ότι από τις παραπάνω Ελληνικές και Γερμανικές οδηγίες η Υπηρεσία έχει τη 
δυνατότητα να επιλέξει, ώστε να ισχύουν, κατά περίπτωση, οι αυστηρότερες διατάξεις, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, η ασφάλεια της 
κυκλοφορίας κατά την κατασκευή . 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει εντός δέκα ημερών  από την 
υπογραφή της σύμβασης  Μελέτη  Εργοταξιακής  Σήμανσης, την οποία θα εγκρίνει η 
Υπηρεσία. 

 Εφόσον δεν λαμβάνονται τα προαναφερθέντα μέτρα, και εκτός από τις αστικές και ποινικές 
κυρώσεις τις οποίες υπέχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες από 
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την Υπηρεσία, όπως στην παρ. 15.2.9 του παρόντος  

 Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, εφόσον διαταχθεί να κατασκευάσει, ή να ανακαινίσει 
προσωρινές παρακαμπτήριες του κατασκευαζόμενου έργου, σύμφωνα με εντολές της 
Yπηρεσίας που διευθύνει το έργο για την ομαλή και ακώλυτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας 
κατά την περίοδο εκτέλεσης των έργων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 15.2 του 
παρόντος άρθρου. 

 

18.2      Εξασφάλιση   της   κυκλοφορίας οχημάτων – λειτουργίας του Λιμένα 
 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση τα κατάλληλα μέτρα κατά την 
εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να εξασφαλίζεται, δηλαδή να μη 
παρεμποδίζεται άμεσα ή έμμεσα η κυκλοφορία γενικά οχημάτων, δικύκλων και (τυχόν) 
πεζών από τη διακίνηση των μηχανικών του μέσων, την εκτέλεση των έργων, την απόθεση 
υλικών, τη δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη μεταφορά υλικών 
κλπ. στην περιοχή της Ακτοπλοΐας του Λιμένα Ηρακλείου  , αλλά και να μην παρακωλύεται 
η εξυπηρέτηση των επιβατηγών πλοίων.  Για οποιαδήποτε τυχόν υποαπασχόληση των 
μηχανημάτων από τους προαναφερόμενους λόγους ουδεμία πρόσθετη δαπάνη 
αποζημίωση δικαιούται ο Ανάδοχος. 

 Με τον όρο εξασφάλιση της κυκλοφορίας νοείται τόσο η διατήρηση  ασφαλών συνθηκών 
για τη διεξαγωγή της, όσο και η επίτευξη συνθηκών συνέχισης της διεξαγωγής της, έστω 
και με κατάλληλες παρακάμψεις  ή άλλα προσωρινά έργα. 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει με δαπάνες του ειδική μελέτη σήμανσης για 
την εξυπηρέτηση της εκτρεπόμενης κυκλοφορίας σε κάθε φάση εκτέλεσης του έργου, που 
θα πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση από την Υπηρεσία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) 
ημερολογιακές μέρες πριν από την έναρξη εκτέλεσης των έργων της αντίστοιχης φάσης 
εργασιών. 

Επισημαίνεται ότι η σήμανση θα πρέπει να καλύπτει όλες τις διακεκριμένες φάσεις 
κατασκευής των έργων όπου απαιτείται αλλαγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.  

 Για όλες τις περιπτώσεις παρακαμπτηρίων οδών  η επιφάνεια κυκλοφορίας τους πρέπει να 
εξασφαλίζει καλή βατότητα οχημάτων, ακόμη και με βροχερό καιρό. Η επιφάνεια 
κυκλοφορίας  θα πρέπει να είναι όμοια με την επιφάνεια κυκλοφορίας της διακοπτόμενης 
οδού. 

Οι παρακαμπτήριες πρέπει να εφοδιάζονται με πλήρη σήμανση με πληροφοριακές και 
άλλες  πινακίδες. Οι πληροφοριακές πινακίδες πρέπει να καλύπτουν όλες τις κύριες 
εναλλακτικές διαδρομές που υποκαθιστούν την διακοπτόμενη οδό.  

  Τα υλικά σήμανσης θα είναι υποχρεωτικά, σύγχρονης τεχνολογίας και θα εξασφαλίζουν, 
πέραν της πλήρους πληροφόρησης και της ασφαλούς καθοδήγησης και κυκλοφοριακής 
ρύθμισης, άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πληροφοριακές 
και ρυθμιστικές πινακίδες, αναλάμποντα  σήματα, μάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, 
πλαστικά στηθαία ασφαλείας ή σκυρόδεμα, κινητοί οριοδείκτες κλπ. που θα 
περιλαμβάνονται σε κάθε μελέτη της προηγούμενης παραγράφου.  

Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθμισμένων υλικών π.χ. 
βαρέλια, κορδέλες, πρόχειροι μεταλλικοί οριοδείκτες κλπ. επιτρεπόμενων μόνο για εντελώς 
προσωρινής και ελαχίστης  χρονικής διάρκειας τοπικές παρακάμψεις.  

 Επίσης στην προσφορά του Αναδόχου περιλαμβάνονται ανοιγμένα και όλες οι μεταφορές, 
τοποθετήσεις, αποξηλώσεις-επανατοποθετήσεις, ο καθαρισμός και η σωστή και πλήρη 
συντήρηση των εργοταξιακών πινακίδων και της λοιπής εργοταξιακής σήμανσης και 
ασφάλισης, σε όλο το μήκος του έργου και καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης και συντήρησης 
του έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίζει και να συντηρεί τα σήματα, σηματοδότες και τα 
λοιπά προστατευτικά μέτρα/ έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αμέσως τυχόν 
φθορές ή απώλειές τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων 
σύγχυσης, από τους χρήστες της φωτοσήμανσης για την προστασία θέσεων εκτελουμένων 
έργων, με τη φωτεινή σηματοδότηση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας.  
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18.3      Αναγγελία Έργου – Ενδεικτικές – Αναμνηστικές πινακίδες 
 

Επιπρόσθετα, σχετικά με τις υποχρεώσεις του Αναδόχου για την εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, περιλαμβάνεται και η κατασκευή 
Πινακίδων Πληροφόρησης (Κοινού) και Αναμνηστικών Πλακών σύμφωνα με τα παρακάτω. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την 
υπογραφή της Σύμβασης προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ενδεικτικών 
του εκτελούμενου έργου. Το είδος και η σταθερότητα της στήριξης των πινακίδων 
αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου. 

 

Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης των ως άνω πινακίδων βαρύνουν τον 
Ανάδοχο του έργου και περιλαμβάνονται ανοιγμένες στην Προσφορά του.  

 

Σε περίπτωση μη τοποθέτησης των ανωτέρω πινακίδων εντός της ως ανωτέρω οριζόμενης 
προθεσμίας, η Διευθύνουσα το έργου υπηρεσία προβαίνει  στην προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτησή τους σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.  

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1159/2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος, στα πλαίσια 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, αφορά τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας 
που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των 
διαρθρωτικών ταμείων στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ και τα έργα του Ταμείου Συνοχής, οι 
πινακίδες πληροφόρησης, οι οποίες θα αναρτώνται στα εργοτάξια των έργων, καθώς 
επίσης και οι αναμνηστικές πλάκες οι οποίες θα τοποθετούνται σε περαιωμένα έργα, στα 
οποία έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό, θα ακολουθούν την κάτωθι τυποποίηση:  

 

α. Πινακίδες Πληροφόρησης:  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε ένα μήνα από την εγκατάστασή του στο έργο, να προμηθευτεί 
και να τοποθετήσει καλαίσθητες πινακίδες με πληροφορίες για το έργο που κατασκευάζεται.  
Οι διαστάσεις των πινακίδων, ο αριθμός αυτών, οι αναγραφόμενες ενδείξεις (ονομασία 
έργου, κύριος έργου, χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διευθύνουσα Υπηρεσία, 
Μελετητής, Τεχνικός Σύμβουλος Επίβλεψης, Ανάδοχος, προϋπολογισμός έργου), ο 
χρωματισμός, ο τρόπος στήριξης και οι θέσεις τοποθέτησής τους θα καθοριστούν κατά την 
εγκατάσταση του Αναδόχου από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.  Οι δαπάνες προμήθειας, 
μεταφοράς και τοποθέτησης των πινακίδων αυτών βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου και 
περιλαμβάνονται ανοιγμένες στην προσφορά του και τα γενικά του έξοδα. Στην περίπτωση 
μη συμμόρφωσης του Αναδόχου στην καθοριζόμενη ανωτέρω προθεσμία, η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία δικαιούται να προβεί στην προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των πινακίδων 
σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.  

 

Η απόσυρση των πινακίδων αυτών θα πρέπει να πραγματοποιούνται το αργότερο μέσα έξι 
μήνες μετά το πέρας εργασιών (προσωρινή παραλαβή του έργου) και να αντικαθίστανται 
από αναμνηστική πλάκα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρακάτω υποπαράγραφο β.  

 

β. Αναμνηστικές Πλάκες: Θα έχουν διαστάσεις, χρωματισμό και συγκεκριμένες 
τυποποιημένες αναγραφές που περιλαμβάνονται στο σχετικό «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ» των  σχετικών διατάξεων   και θα τοποθετούνται πάνω σε 
μόνιμη βάση. 

 

Η ακριβής θέση της αναμνηστικής πλάκας θα προσδιοριστεί από την Επίβλεψη.  

Οι δαπάνες των αναμνηστικών πλακών περιλαμβάνονται ανηγμένα στην  Προσφορά του 
Αναδόχου και γι αυτό δεν θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ουδεμία σχετική αμοιβή γι αυτές. 
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ΑΡΘΡΟ 19:  ΧΩΡΟΙ  ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ  -  ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ   ΕΡΓΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΚΑΙ  
ΕΥΚΟΛΙΩΝ  ΣΤΗΝ  ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

 

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

Ισχύουν τα ακόλουθα : 

  Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
του έργου λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων, ή από οποιαδήποτε άλλη 
σχετική αιτία γιατί, κατά την υποβολή της προσφοράς του, δηλώνεται σαφώς ότι ο 
Ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, έγκαιρα, να προβεί στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση 
των καταλλήλων χώρων στην άμεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των 
εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία. Οι καταλαμβανόμενοι χώροι που 
βρίσκονται μέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του Κυρίου του έργου, θα πρέπει να είναι της 
έγκρισης της Υπηρεσίας. 

  

19.2     Ευθύνη του Αναδόχου για τη διαρρύθμιση και εξοπλισμό των εργοταξιακών χώρων  
 
 Πέραν των υποχρεώσεων της προηγουμένης παραγράφου, επί πλέον ο Ανάδοχος οφείλει:

  

(α) Με δική του μέριμνα και δαπάνη να διαρρυθμίσει κατάλληλα τον(τους) 
εργοταξιακό(ούς) χώρους που θα περιλαμβάνει(ουν) όλες τις εγκαταστάσεις που 
απαιτούνται για την κατασκευή του Έργου, (όπως συγκροτήματα μηχανημάτων και 
εγκαταστάσεων, συνεργεία, εργοταξιακό εργαστήριο, αποθήκες, γραφεία Αναδόχου 
κλπ.) όπως επίσης και τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς. Επίσης 
υποχρεούται να μην εμποδίζει την λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την 
εκτέλεση των εργασιών. Όλες οι ως άνω εγκαταστάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις 
των τεχνικών προδιαγραφών. 

(β) Να φυλάσσει με δαπάνες και ευθύνη του τα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα κλπ. που 
τυχόν θα του παραδίδονται από την Υπηρεσία για χρήση ή ενσωμάτωση. Το ίδιο 
ισχύει και για όσα υλικά τυχόν πιστοποιηθούν προ της ενσωμάτωσης στο έργο. 

(γ) Να διαχωρίζει και φυλάσσει σε ιδιαίτερους χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί ποιοτικό 
έλεγχο, με δαπάνη του. 

Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι 
διαμονής, εργαστήρια, γραφεία Αναδόχου, κλπ.) για την εκτέλεση του Έργου θα 
ανεγερθούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου σε θέσεις που επιτρέπει η 
Υπηρεσία ή/ και οι λοιπές αρμόδιες Αρχές.  

 

19.3 Άλλες υποχρεώσεις Αναδόχου 
 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αφαιρέσει και να απομακρύνει από τα εργοτάξια κάθε 

προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, τα απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα, 
πλεονάζοντα υλικά χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ. και 
να επισκευάσει ή να ανακατασκευάσει τμήματα υφισταμένων κατασκευών,  που υπέστησαν 
ζημιές από την εκτέλεση του Έργου, με δαπάνες του και πριν από την παράδοση στην 
Υπηρεσία των χώρων του εργοταξίου μετά την περάτωση ολόκληρου του Έργου.  

Επίσης υποχρεούται να άρει ή να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο, το οποίο θα του 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία, να 
ισοπεδώσει τους χώρους που τα ανωτέρω ήταν αποτεθειμένα ή εγκατεστημένα, να 
παραδώσει τελείως καθαρούς τους χώρους των εργοταξίων και γενικά να μεριμνήσει για 
κάθε τι άλλο, που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθμη λειτουργία του Έργου 
σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει ύστερα 
από διαταγή του ΚτΕ στην άρση κάθε προστατευτικής κατασκευής, που έγινε για αποφυγή 
κάθε φύσης ζημιών, φθορών, ατυχημάτων περιβαλλοντική  υποβάθμιση,  κλπ.  

 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για την  φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος, 
εργαλείου κλπ. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου 
και να παίρνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προσλαμβάνοντας συγχρόνως και το 
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κατάλληλο για τον σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ημέρας, νυκτοφύλακες κλπ.). Σε 
περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κλπ. που 
ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να 
αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κλπ., χωρίς να δικαιούται να 
προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζημίωση.  

Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και      των 
χώρων της αποκλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος και 
είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρησή τους σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους 
και κανονισμούς της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγιεινής.  

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με εξειδικευμένες επιχειρήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσει προς 
χρήση τα κατάλληλα αδρανή υλικά.  

 

19.4     Ηλεκτροδότηση 
 
 Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη θα εξασφαλίσει από την ΔΕΗ σε 

κατάλληλες θέσεις ηλεκτρική ενέργεια στις ποσότητες και στην τάση που θα του είναι 
απαραίτητη. Ο Ανάδοχος παράλληλα θα φροντίσει να έχει στα εργοτάξια του τις 
κατάλληλες εγκαταστάσεις, για προσωρινή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είτε για την 
περίπτωση καθυστέρησης των αναγκαίων εργασιών της ΔΕΗ για την εξασφάλιση της 
ενέργειας από το εθνικό δίκτυο, είτε για τις περιπτώσεις που το δίκτυο υποστεί βλάβη ή 
υπάρξουν διακοπές στην παροχή ενέργειας κατά την διάρκεια της κατασκευής των έργων.  

Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις θα καλύπτουν τουλάχιστον τον ηλεκτροφωτισμό ασφαλείας 
και την τροφοδότηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Επίβλεψης και του Αναδόχου.  

Ως σύστημα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (U.P.S) μπορεί να χρησιμοποιήσει 
σύστημα τύπου " STAND BY" εφόσον οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν δυνατότητα 
λειτουργίας για το χρονικό διάστημα ενεργοποίησης του συστήματος "STAND BY" αλλιώς 
θα πρέπει να εξασφαλιστεί σύστημα U.P.S. τύπου "ON LINE".  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να καταβάλει 
όλες τις σχετικές δαπάνες για την εγκατάσταση των κατάλληλων υποσταθμών και την 
κατασκευή των απαραίτητων δικτύων για την μεταφορά και διανομή του ηλεκτρικού 
ρεύματος, που θα χρειασθεί για τις εργασίες του, από τα σημεία παροχής στα σημεία 
χρήσης. 

 

19.5     Τηλεφωνική επικοινωνία 
 

Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες θα εξασφαλίσει από τον Ο.Τ.Ε ή 
άλλο Πάροχο να γίνει σύνδεση τουλάχιστον δύο (2) εξωτερικών γραμμών μία (1) στα 
εργοταξιακά γραφεία του Αναδόχου και μία (1) στα γραφεία Επίβλεψης  (με σύνδεση 
internet). 

 

19.6      Διευκολύνσεις προς την επίβλεψη 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης και οπωσδήποτε 
πριν την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών και με δικές του δαπάνες να παραχωρήσει 
στο προσωπικό της Επίβλεψης και των Συμβούλων της τα ακόλουθα υπό τους εξής όρους:  

 (α) Προκατασκευασμένο κτίριο (τουλάχιστο 20τμ), το οποίο ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να επιπλώσει με γραφεία, σχεδιαστήρια, ερμάρια κλπ. κατά τρόπο 
που να επιτρέπεται η εργασία ενός αριθμού 2-3 ατόμων συνολικά. 

(β)  Στο κτίριο - γραφεία της επίβλεψης θα υπάρχει ικανή επιφάνεια ανάρτησης 
σχεδίων, καθώς και ικανός αριθμός σχεδιοθηκών (κατακόρυφης ανάρτησης ή/και 
οριζόντιας τοποθέτησης) φοριαμών αρχείου κλπ.  

(δ) Λόγω της αυξημένης ανάγκης αποστολής, λήψης και διαχείρισης δεδομένων μεταξύ 
των γραφείων του εργοταξίου, της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης 
Αρχής θα διατεθούν από τον Ανάδοχο προς την επίβλεψη και την προϊσταμένη  
αρχή ένας Η/Υ ή laptop  και ένας έγχρωμος εκτυπωτής (ή πολυμηχάνημα) Α3 
με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης και των δύο με το διαδίκτυο, προκειμένου να 
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εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά και έγκαιρα ο έλεγχος και η εποπτεία της 
κατασκευής.  

(ε) Το κτίριο - γραφεία της επίβλεψης θα παραμείνουν εν ενεργεία με όλο τους τον 
εξοπλισμό που αναφέρεται παραπάνω σ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής μέχρι και 
την προσωρινή παραλαβή. 

(στ) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης για την εγκατάσταση λειτουργίας και 
αποξήλωσης μετά τη παραλαβή του έργου για όλες τις παραπάνω εγκαταστάσεις 
και εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων και του κόστους λειτουργίας των 
τηλεφωνικών συνδέσεων (σταθερών και κινητών), δεδομένου ότι το κόστος όλων 
αυτών έχει ληφθεί υπόψη και είναι ανοιγμένο στη προσφορά του Αναδόχου.  Σε 
περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παράσχει προς την επίβλεψη τον αναφερόμενο 
εξοπλισμό στα παραπάνω άρθρα 19.5 και 19.6, αυτός θα αποκτάται με δαπάνες 
του Κυρίου του έργου και οι δαπάνες αυτές θα καταλογίζονται στον Ανάδοχο . 

 

Όλες οι δαπάνες για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων του Αναδόχου, ή 
άλλων που προβλέπονται ρητά σε άλλο άρθρο της παρούσας, του Τιμολογίου και των 
λοιπών Όρων Δημοπράτησης, καταβάλλονται από τον Ανάδοχο και θεωρούνται ότι έχουν 
ληφθεί υπόψη στις τιμές προσφοράς για την εκτέλεση του έργου. Επίσης  βαρύνουν τον 
Ανάδοχο όλες οι δαπάνες για λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού. Οι χρόνοι για την 
εκπλήρωση των ειδικών υποχρεώσεων, όπως και οι απαιτούμενοι για τις απαντήσεις, ή 
εγκρίσεις της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβάνονται στις κατά το Άρθρο 4 -2 της παρούσας 
προθεσμίες εκτέλεσης έργου. 

 
19.7 Μη  ιδιαίτερη  αποζημίωση  του  Αναδόχου 
 

Όλες οι δαπάνες, που αφορούν τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου δεν θα πληρωθούν 
ιδιαιτέρως και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανοιγμένες στις τιμές του Τιμολογίου της 
προσφοράς του Αναδόχου. 

  

Άρθρο 20: ΤΗΡΗΣΗ  ΝΟMΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ  ΑΔΕΙΩΝ – ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ, 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

20.1      Tήρηση  Nόμων   κλπ.  διατάξεων 
 

 Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική 
υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του Ελληνικού δικαίου, ανεξάρτητα από το 
όργανο προέλευσής τους ή την τυπική ισχύ τους. Κατά συνέπεια, η συμβατική του 
υποχρέωση καλύπτει το σύνολο των ουσιαστικών και τυπικών νόμων, καθώς και τη διεθνή 
και κοινοτική νομοθεσία, που έχει καταστεί Ελληνικό δίκαιο. 

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται 
στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις  εκπλήρωσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.  

 Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόμους κλπ., υποχρεούται να ανακοινώνει 
αμέσως στην Επίβλεψη τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη 
διάρκεια της Σύμβασης και τα έγγραφα των διαφόρων Αρχών, σχετικά με υποδεικνυόμενα 
μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ. 

Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στον ΚτΕ, το 
περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων που του 
κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων . Η 
υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής.  

 

20.2 Υποχρέωση  του Αναδόχου να  μεριμνά για την  Έκδοση  των  αναγκαίων  αδειών  
 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, 
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των κάθε είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από 
τη Νομοθεσία και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις  για την εκτέλεση των κάθε είδους 
εργασιών. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, 
κατά περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία του ΚτΕ ή αλλού. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το 
αίτημά του (με αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην Επίβλεψη.  

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων 
χρηματοοικονομικής φύσης. 

 Εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο στους όρους δημοπράτησης, ο ΚτΕ δεν αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτούμενες διοικητικές άδειες για την 
διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.  

 Όσον αφορά στις άδειες που μπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας 
διοικητικής αρχής, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο μη 
εκδόσεώς τους. Κατ' εξαίρεση, ο ΚτΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον συνδράμει, 
εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

1. Ο νόμος καταλείπει στον ΚτΕ την διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδρομή 
αυτή ή όχι. 

2. Η παροχή της συνδρομής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του 
ευχέρειας ή κατάχρηση εξουσίας. 

Ο ΚτΕ αναλαμβάνει να παράσχει τη συνδρομή του κατόπιν σχετικού αιτήματος του 
Αναδόχου και μόνο με τους τύπους και τα μέσα που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά 
περίπτωση εφαρμοστέα για την έκδοσή της άδειας διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη των σχεδίων και λοιπών σχεδίων που απαιτούνται 
και την έγκαιρη ενέργεια, ώστε να μην προκύπτει καμία καθυστέρηση για την έναρξη 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

 Σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος γίνεται αναφορά στο Άρθρο 10 της 
παρούσης. 

 

20.3 Ειδικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου για τις περιπτώσεις  πρόσθετης βάρδιας υπερωριακής, 
νυκτερινής εργασίας - εργασίας σε αργίες και εορτές 

 

 Λόγω της ιδιαιτερότητας του Έργου και του ανελαστικού του χρόνου περαίωσης αυτού ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίσει και εργασίες που θα εκτελούνται με δύο ή και 
τρεις βάρδιες επί 24ώρου βάσης, εξασφαλιζομένων όλων των απαραίτητων προς τούτο 
αδειών με ευθύνη του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει για κάθε 
βάρδια σε απόλυτη πληρότητα σύμφωνα με το Άρθρο 16 το αναγκαίο επιστημονικό τεχνικό 
και διοικητικό προσωπικό. 

 Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές 
μόνο εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με όσα σχετικά 
ορίζονται από τους Νόμους του Κράτους. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση.   Κατά την εκτέλεση της 
ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί 
όλους τους Νόμους και κανονισμούς, που αφορούν τέτοια εργασία.  Εφόσον καθίσταται 
αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση 
εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς 
αντίρρηση και χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση 
υπερωριακής απασχόλησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα την 
Υπηρεσία.  

 Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφ' όσον κρίνεται 
απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού, 
αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες 
Αρχές. 

 Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για την εκτέλεση του έργου σε 
βάρδιες επί 24ώρου βάσεως ή για υπερωριακή εργασία ή για νυχτερινή εργασία, αυτό δεν 
θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου . 

 Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη 
του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του 
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κοινού, καθώς και κατάλληλα μέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και 
επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτικότητα εκτέλεσης των έργων.  

 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση καταβολής αποζημίωσης για σταλία 
μηχανημάτων, προσωπικού και εξοπλισμού τις επίσημες αργίες και Εορτές.  

 

ΑΡΘΡΟ 21: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   ΚΑΙ   ΜΕΣΑ  

 

 Ο Aνάδοχος με δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες υποχρεώνεται να προμηθεύσει και 
μεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία, προσωρινές εγκαταστάσεις 
όπως περιγράφεται στο Άρθρο 21 της Ε.Σ.Υ. και κλπ. για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του 
έργου από την παρούσα εργολαβία. Έτσι είναι υποχρεωμένος να διαθέτει επαρκή 
μεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα μηχανικά μέσα, εργαλεία και συσκευές για την 
εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντοπισμό τυχόν βλαβών και την αποκατάστασή τους μετά 
τον έλεγχο, και αυτά, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την παρούσα σύμβαση σε σχέση με το έντεχνο και εμπρόθεσμο της εκτέλεσης των 
εργασιών, το σύμφωνο με τις προδιαγραφές, την αποφυγή φθορών υπαρχουσών 
κατασκευών, ή εργασιών που εκτελούνται από άλλους εργολήπτες κλπ.  

 Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα 
μηχανικά κλπ. μέσα που εισκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη περαίωση των 
εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, μέσα σε 15ήμερη προθεσμία από γραπτή 
εντολή του ΚτΕ, να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα μηχανικό εξοπλισμό του κλπ., 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, έστω και αν ο 
ΚτΕ έκανε ή όχι χρήση του παρόντος άρθρου.  

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί προηγούμενα στην Υπηρεσία τον τύπο του 
μηχανήματος με τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής και απόδοσης, που θα 
είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης και τις παραδοχές που 
υποστηρίχθηκαν σε πιθανή αιτιολόγηση της προσφοράς. Εφιστάται η προσοχή στην 
τήρηση των Περιβαλλοντικών  Όρων  ως προς τις εκπομπές θορύβου  κατά τη χρήση 
τύπων μηχανημάτων, ιδίως πλησίον οικισμών  ή  ευαίσθητων οικολογικά περιοχών.  

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

 Πριν την έναρξη των έργων, ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στην Υπηρεσία δείγματα 
υλικών τα οποία πρόκειται να συμπεριλάβει στα έργα, μαζί με τα ονόματα των 
προμηθευτών, πριν παραγγελθούν τα αντίστοιχα υλικά κλπ.  Όταν δεν υπάρχουν δείγματα, 
θα υποβάλλει πιστοποιητικά δοκιμών. Τα κατατιθέμενα δείγματα πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτικά για όλη την αποστολή και τα υλικά δεν θα χρησιμοποιηθούν, πριν 
εγκριθούν τα δείγματα. Πρέπει να προβλεφθεί για τα δείγματα ένας κατάλληλος χώρος 
αποθήκευσης στο εργοτάξιο, που θα ασφαλίζεται. 

 Όλα τα προσκομιζόμενα από τον Ανάδοχο υλικά για ενσωμάτωση στα έργα θα είναι 
καινούργια, χωρίς ελαττώματα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συμβατικούς όρους που 
θα καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν. 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα ελέγχου κάθε υλικού, που έρχεται στο εργοτάξιο, και μπορεί 
να διατάξει την απομάκρυνση κάθε είδους υλικού, που κατά την κρίση της δεν πληροί τους 
συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.  

 

ΑΡΘΡΟ 22 : ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ -  ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ  ΕΡΓΟΥ - 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  

 

22.1 Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης /τέλεσης των : 
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α. Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου.  

β. Προσωρινής παραλαβής του κατασκευασθέντος έργου.  

γ. Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου) 
συντήρησης του κατασκευασθέντος έργου. 

δ. Οριστικής Παραλαβής του έργου, 

ε. Έκπτωσης του αναδόχου, 

ισχύουν γενικά οι διατάξεις του Ν. 4412/16 

22.2 Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη του έργου και 
υποχρεούται στην συντήρησή του, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες για το σύνολο τους. 
Ο Ανάδοχος, οφείλει να συντηρεί το έργο μέσα στο χρόνο εγγύησης και να εκτελεί με δική 
του οικονομική επιβάρυνση όλες τις εργασίες επισκευών, ανακατασκευών και  
επανόρθωσης όλων των ελλείψεων, ζημιών, ελαττωμάτων,  συρρικνώσεων, ατελειών ή 
άλλων κακοτεχνιών που τυχόν θα εμφανισθούν στο έργο μέσα στον χρόνο εγγύησης, ώστε 
το έργο να διατηρείται σε άριστη κατάσταση.  

22.3 Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα το έργο κατά το 
χρόνο εγγύησης με σκοπό την αποκάλυψη τυχόν τέτοιων ελλείψεων. Στις επισκέψεις θα 
καλείται να παρευρίσκεται και ο Ανάδοχος.  

22.6 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν εργασίες επισκευών ή 
επανορθωτικές εργασίες, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, που αποτελούν υποχρέωσή του 
και μάλιστα σε εύλογο χρόνο (ανάλογα με το είδος της βλάβης) και σε βαθμό που να 
ικανοποιούν λογικά την Υπηρεσία, τότε ο ΚτΕ θα δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την 
εκτέλεση αυτών των εργασιών και να εισπράξει το κόστος τους καθ' οιονδήποτε τρόπο από 
τον Ανάδοχο.  

22.7 Η οριστική παραλαβή θα διενεργηθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 172 του Ν4412/16. 

 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 27: ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Μετά το πέρας  εκάστης  εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει όλες τις 
εγκαταστάσεις, μηχανήματα, πλωτά μέσα και άχρηστα υλικά, που  δεν  απαιτούνται  σε  
επόμενα  στάδια εργασιών. 
 
Μετά  το  πέρας  των  εργασιών  του  έργου,  ο  ανάδοχος  οφείλει  να  παραδώσει το  
κτίριο και τον περιβάλλοντα  χώρο  ελεύθερα  και  έτοιμα  για  χρήση.      
 

Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του η Δ/νουσα Υπηρεσία μπορεί να προχωρήσει στην 
καθαίρεση, απομάκρυνση και απόρριψη των αχρήστων σε βάρος και για λογαριασμό του 
Αναδόχου ή σε χρέωση τελών καταλήψεως λιμενικού χώρου ή ελλιμενισμού. Η σχετική 
δαπάνη θα αφαιρεθεί από την τελική πιστοποίηση ή θα εισπραχθεί σε βάρος των 
εγγυητικών επιστολών. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  28  ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ 
 

Ο Ανάδοχος πρέπει να διευκολύνει τις διελεύσεις άλλων εργοληπτών που, ενδεχόμενα, θα 
εκτελούν έργα σε παραπλεύρους χώρους, ή μέσα στο ίδιο εργοτάξιο, εφ' όσον πρόκειται 
περί αντικειμένου που δεν καλύπτει η δική του σύμβαση. 

 
Ρητά καθορίζεται ότι όλες οι δραστηριότητες του Αναδόχου θα περιορίζονται αποκλειστικά 
στους χώρους που ήθελε παραχωρήσει ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ και, 
μόνο σε περίπτωση που δεν θα προκύψει ενόχληση και ύστερα από σχετική έγκριση, θα 
μπορεί να επεκταθεί πέρα από τα καθορισμένα όρια, με δική του ευθύνη και δαπάνη. 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την από 
άλλους Αναδόχους που χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες που δεν 
περιλαμβάνονται στη Σύμβαση του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα 
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που αυτός χρησιμοποιεί ρυθμίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μην 
παρεμβάλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από άλλους Αναδόχους. Τις 
δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που αναφέρονται παραπάνω 
θεωρείται ο Ανάδοχος ότι τις έλαβε υπόψη του κατά την εκτίμηση της προσφοράς του. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  
 
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.     
 

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

(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των 

εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με 

μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 

45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 

304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ 

παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).  

 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 

και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής  στοιχεία : 

 

1.  Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας  

 

2.  Άδεια κυκλοφορίας   

 

3.  Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

 

4.  Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

  

5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ,   

παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II,   παρ.2.1). 

Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος  συνοδεύει τον χειριστή. 

 
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 ΠΔ 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 ). 

 

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

 

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

απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των  εργασιών του 

εκτελούμενου έργου.  

 

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 

 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ 
ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΡΒΗΣ & ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ 

  

                                                     42 
 

Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 

 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 

ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

 

 

Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα  

 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ  με χρήση 

πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) 

 ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, 

ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 30 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που προκύπτει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της 
παρούσας σύμβασης θα επιλύεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις 
διαδικασία διοικητικής επίλυσης διαφωνιών 

   

 
 
 
 

Ηράκλειο, Μάιος 2020 
 

Σταύρος Λυριντζάκης 

 
 
 

 
 


