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Ενίσχυση φέροντα οργανισμού Α' κλειστής αίθουσας Αθλητικού Κέντρου
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

(Τίτλος Τεχνικού Προγράμματος: Κατασκευή, επισκευή και Συντήρηση αθλητικών
εγκαταστάσεων Δήμων. Υποέργο 1: Στατική ενίσχυση κλειστής αίθουσας Α΄ αθλητικού

κέντρου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης).

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1  ο    Αντικείμενο Συγγραφής  

Η   παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων  αφορά  την  εκτέλεση  του  έργου,  «Ενίσχυση  φέροντα
οργανισμού Α' κλειστής αίθουσας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου - Ερμούπολης».

Άρθρο 2  ο    Σχετικές Διατάξεις  

Το έργο που αφορά τη παρούσα Σ.Υ. εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο
7 της διακήρυξης (Εφαρμοστέα νομοθεσία).

Επίσης έχουν εφαρμογή:

 Οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές (ΠΤΠ του Υπ. Δημ. Έργων και Υπ. Εσωτερικών).

 Ο ισχύον κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος. 

 Τα συμβατικά στοιχεία (σχέδια, τεύχη, κ.λ.π.) του παρόντος έργου. Το ΠΔ 798/80 περί μέτρων
ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.

 Το ΠΔ 475/81 περί ασφαλείας σε οικοδομικές εργασίες ασχολούμενων μισθωτών.

 Το ΠΔ 1073/81 περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών κλπ.

 Οι διατάξεις της ΔΕΗ.

 Οι τοπικές δεσμεύσεις  (Αρχαιολογική, Δασική Υπηρεσία,  γειτνίαση με αγωγούς και  κολώνες της
ΔΕΗ) καθώς και η ισχύουσα  νομοθεσία  για την προστασία του περιβάλλοντος.

 Τα εγκεκριμένα Ενιαία Τιμολόγια Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου,
όπως αυτά έχουν εγκριθεί, τροποποιηθεί και  ισχύουν, καθώς και τα Αναλυτικά και Περιγραφικά
Τιμολόγια (ΑΤΕΟ,  ΑΤΥΕ, ΑΤΛΕ, ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ), όπως αυτά ισχύουν

 Ο «Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος» 

 Ο «Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα» που
εγκρίθηκε  με  την  αριθμ.  Δ17α/116/4/ΦΝ429/18-10-2000  απόφαση  του  Υπουργού  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
(Φ.Ε.Κ. 1329Β’/6-11-2000).

 Οι Κανονισμοί του Ελληνικού Κράτους (πέραν των κατωτέρω ειδικότερα αναφερομένων) που έχουν
κυρωθεί είτε με Διατάγματα είτε με Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
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της Κυβερνήσεως.

 Οι ισχύουσες Ελληνικές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και γενικά των εγκεκριμένων
Πρότυπων του Υπουργείου πρώην Δημοσίων Έργων και τώρα ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., με την μορφή που θα
ισχύουν κατά τον κρίσιμο χρόνο δημοπράτησης του έργου.

 Ο «Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός» που εγκρίθηκε με την αριθμ. Δ17α/141/3/ΦΝ275/15-12-
1999 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 2184 β΄/20-12-1999) και στον οποίο κανονισμό
έγιναν διορθώσεις λαθών σύμφωνα με το ΦΕΚ 423Β / 12.4.2001.

 Ο  «Κανονισμός  Τεχνολογίας  Χαλύβων  Οπλισμού  Σκυροδέματος»  όπως  αυτός  εγκρίθηκε  με
απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  (Φ.Ε.Κ.  1416/Β/17-7-2008 και  Φ.Ε.Κ.  2113/Β/13-10-2008).Η αριθμ.
15283/Φ7/422/8-8-1995  (Φ.Ε.Κ.  746  Β΄/30-8-1995)  Απόφαση  του  Υπουργού  Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας με θέμα «Έλεγχος ποιότητος χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος», όπως
αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 27907/Φ7α9/571α/20-11-2000 (Φ.Ε.Κ. 1488 Β΄/6-12-2000 )
Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 Ο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 «Τσιμέντο-Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα
κοινά τσιμέντα» με βάση την αριθμ. 16462/29/2001 Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης
και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 Οποιοιδήποτε άλλοι Κανονισμοί και Προδιαγραφές του Ελληνικού Κράτους (πέραν των ανωτέρω
ειδικότερα αναφερομένων) που έχουν κυρωθεί είτε με Διατάγματα είτε με Υπουργικές Αποφάσεις
που  έχουν  δημοσιευθεί  στην  Εφημερίδα  της  Κυβέρνησης.  Επίσης  οι  διατάξεις,  Κανονισμοί  και
Πρότυπα  άλλων  Κρατών,  κατά  την  κρίση  της  Υπηρεσίας  και  εφόσον  δεν  υπάρχει  πρόβλεψη
ανάλογη σε αντίστοιχους Κανονισμούς και Πρότυπα του Ελληνικού Κράτους.

Άρθρο 3  ο   Συμβατικά στοιχεία  

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής:

 Το συμφωνητικό

 Η Διακήρυξη του διαγωνισμού

 Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς

 Το τιμολόγιο της μελέτης 

 Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ)

 Τεχνικές Προδιαγραφές και τα παραρτήματα τους.

 Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).

 Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.

 Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι
Τεχνικές  Μελέτες  που  τυχόν  θα  συνταχθούν  από  τον  Ανάδοχο  σύμφωνα  με  τους  όρους
δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.

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

Επίσης  συμβατική  ισχύ  έχουν  όπως  ισχύουν  την  ημέρα δημοπράτησης  του  έργου,  επόμενες  των
αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:

 Ο Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων (ΦΕΚ 
1746Β/19-5-2017),

 Οι Ευρωκώδικες, 

 Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩΔΕ  (ή του τ.ΥΔΕ),

 Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και  Ι.S.Ο. 

Τέλος αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελούν και τα άρθρα που περιλαμβάνονται στη ΔΙΠΑ
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Δ/ΟΙΚ/889/27-11-02 Απόφαση του Υφ. ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 16Β/14-01-03) “ Πρόληψη και αντιμετώπιση
του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων”.

Άρθρο 4  ο    Προϋπολογισμός   

Το έργο έχει προϋπολογισθεί  στο ποσό των 545.000.00 €, εκ των οποίων  297.764,80  € αφορούν
εργασίες,  53.597,66  € αφορούν Γ.Ε. & Ο.Ε. του αναδόχου,  52.704,37  € αφορούν τα απρόβλεπτα,
35.400,00  €  αφορούν  απολογιστικές  εργασίες  (μαζί  με  το  ΓΕ  &  ΟΕ)  και  49,30  €  πρόβλεψη
αναθεώρησης. Τέλος 105.483,87 € αφορούν Φ.Π.Α 24%.

Άρθρο 5  ο   Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  

Για  τη  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό  πρέπει  να  κατατεθούν,  από  κάθε  διαγωνιζόμενο,  εγγυήσεις
συμμετοχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 1α  του άρθρου 72 του Ν. 4412/16 συνολικού
ποσού  οκτώ  χιλιάδων  επτακοσίων  ευρώ (8.700,00  €) ήτοι  το  1,98% του  προϋπολογισμού
μελέτης προ ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα της παρ. 3 του άρθρου 72 του
Ν.  4412/16 και  να περιλαμβάνουν κατ’  ελάχιστο τα προβλεπόμενα της παρ.  4 του ίδιου  ως άνω
άρθρου. 

Η  εγγύηση  συμμετοχής  καταπίπτει  υπέρ  του  κυρίου  του  έργου,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου
Τεχνικού Συμβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/16, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως  για  υπογραφή  της  σύμβασης.  Η  τυχόν  ένσταση  του  αναδόχου  κατά  της  αποφάσεως
κατάπτωσης δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως και οφείλεται εντός πέντε (5)
ημερών απλή έγγραφη ειδοποίηση.

Οι  παραπάνω  εγγυητικές  επιστολές,  θα  είναι  χωρίς  χρονικό  περιορισμό  ισχύος  ή  θα  ισχύουν
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  Ο χρόνος
ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία λήξης
κατάθεσης των προσφορών όπως αυτή ορίζεται στην Διακήρυξη. 

Άρθρο 6  ο    Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου –Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη  
εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται  η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με
την παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16 το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα είναι κοινή υπέρ όλων
των μελών της. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα της παρ. 3 του άρθρου 72
του Ν. 4412/16 και να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα προβλεπόμενα της παρ. 4 του ίδιου ως άνω
άρθρου. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα
ή περισσότερα   πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.

Άρθρο 7  ο    Προθεσμία περαίωσης του έργου – Πρόοδος των έργων – Κυρώσεις λόγω μη  
συμμόρφωσης

1)  Ως συνολική  προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζονται  δώδεκα (12)  ημερολογιακοί  μήνες,  με
έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν
τελειώσει όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου, να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες από τη
σύμβαση δοκιμές και να έχουν κατατεθεί τα σχέδια «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ», σύμφωνα και με την
Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας. 

2) Ως Τμηματικές Προθεσμίες τίθενται οι εξής:
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α) 1η Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία. Εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ο
ανάδοχος θα πρέπει να διατυπώσει άποψη για τη συμμόρφωση ή την απόκλιση από τις παραδοχές
της Τεκμηρίωσης σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο Τιμολόγιο Μελέτης

β) 2η Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία. Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, θα
πρέπει  να  έχει  καταθέσει  πλήρη  την  αίτηση  για  την  έκδοση  της  Αδειας  Δόμησης  του  έργου,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και το Τιμολόγιο Μελέτης.

3) Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης δηλαδή του συνολικού χρηματι-
κού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς το
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου δηλαδή αρχική συνο-
λική προθεσμία και όλες οι παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου.

4)  Η  ποινική  ρήτρα  που  επιβάλλεται  στον  ανάδοχο  για  κάθε  ημέρα  υπέρβασης  των  ενδεικτικών
τμηματικών προθεσμιών ορίζεται  σε δεκαπέντε τοις  εκατό (7,5%) της μέσης ημερήσιας  αξίας του
έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από
τη  σύμβαση  αρχικής  ενδεικτικής  τμηματικής  προθεσμίας.  Για  τις  επόμενες  ημέρες  μέχρι  ακόμα
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε
ημέρα ορίζεται  σε είκοσι  τοις εκατό (10%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Κατά τα λοιπά
ισχύουν τα προβλεπόμενα του άρθρου 148 του Ν. 4412/16.

5)  Η ποινική  ρήτρα που επιβάλλεται  στον  ανάδοχο  για  κάθε  ημέρα υπέρβασης  της  εγκεκριμένης
συνολικής προθεσμίας του έργου ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας
του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης
από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι
τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα του
άρθρου 148 του Ν. 4412/16.

6) Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει επαρκές εργατικό προσωπικό και μηχανικά μέσα και να  εφαρμόζει
υπερωρίες, νυκτερινά συνεργεία και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, αν αυτό απαιτείται για να
εκτελεσθεί το έργο εμπρόθεσμα και δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει για αυτό πρόσθετη αποζημίωση. Η
υπηρεσία  μπορεί  σε  κάθε  στιγμή  να  ζητήσει  από  τον  ανάδοχο  να  αυξήσει  τον  αριθμό  των
μηχανημάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθμός της προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός.

7) Η Υπηρεσία στις περιπτώσεις που εκτελούνται εργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά
προβλήματα διακίνησης στο κοινό, μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να επιβραδύνει  το ρυθμό
κατασκευής του έργου ή να διακόψει στην ανάγκη τις εργασίες για χρονικό διάστημα που δεν θα
υπερβαίνει τους 3 μήνες. Η ως άνω καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου δεν δημιουργεί στον ανάδοχο
κανένα  δικαίωμα  πλην  του  δικαιώματος  για  (ισόχρονη  με  την  διακοπή)  γενική  παράταση  της
συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου. 

8) Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις
γραπτές εντολές της υπηρεσίας που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος
από την εργολαβία  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 160 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 8  ο    Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου  

Οι  τιμές  του  τιμολογίου  περιλαμβάνουν  τις  εργασίες  ολοκληρωμένες  και  παραδοτέες  σε  πλήρη
λειτουργία συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών που απαιτούνται για την παράδοση της εκάστοτε
εργασίας.  Όλα  τα  υλικά  θα  παραδίδονται  τοποθετημένα  πλήρως.  Οποιαδήποτε  εργασία  ή  υλικό
χρειαστεί επιπλέον για την ασφαλή, έντεχνη και ολοκληρωμένη εργασία ώστε να παραδοθεί έτοιμη
προς χρήση, συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του υλικού ακόμα και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά.

Άρθρο 9  ο    Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου  

Στην συνολική αξία της σύμβασης συμπεριλαμβάνεται σύμφωνα με την παρ. 7θ του άρθρου 53 του Ν.
4412/16 ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου, που καταβάλλεται επί τις αξίας των
εργασιών  που θα εκτελεσθούν με  τις  τιμές  που ισχύουν ή με  τις  νέες  τιμές  μονάδας που τυχόν
προκύψουν. Ο Ανάδοχος πέρα της αποζημίωσης των εργασιών ανά τιμή μονάδας σύμφωνα με την
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προσφορά του και  το ανωτέρω ποσοστό των γενικών εξόδων  και  οφέλους,  δεν  έχει  καμία  άλλη
απαίτηση και στην αποζημίωση αυτή περιλαμβάνονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

 Οι μισθοί και οι κάθε είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του διοικητικού και
τεχνικού προσωπικού του αναδόχου.

 Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου  και  οι  δαπάνες  για την
κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου  (ως ύδρευση, θέρμανση).

 Τα έξοδα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό,  σύναψης  σύμβασης,  εγκατάστασης,  εκτέλεσης  και
παραλαβής των έργων.

 Κάθε  είδους  φόροι,  τέλη,  έξοδα  εγγυήσεως,  τόκοι  κίνησης  κεφαλαίων  και  λοιπές  γενικά
επιβαρύνσεις.

 Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής υλικών και δοκιμών γενικά, για την
παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία.

 Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου και  γενικά
κάθε αποζημίωσης προς τρίτους.

 Έξοδα  καθαρισμού  των  έργων  και  του  εργοταξίου  και  απομάκρυνση  των  προϊόντων  σε
τοποθεσία που να επιτρέπεται.

 Κάθε άλλη δαπάνη,  που δεν αναφέρεται,  αλλά είναι   αναγκαία για  την ορθή και  έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία ή απαιτούμενη για τροποποίηση των
έργων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα. 

 Οι  δαπάνες  κατασκευής και  τοποθέτησης πινακίδων  σχετικών  με την εκτέλεση του έργου
(προϋπολογισμός -  εργοδότης – χρηματοδότηση κ.λ.π.).

 Οι δαπάνες σύνταξης σε 5 αντίγραφα κατασκευαστικών σχεδίων σε κλίμακα 1:50 ή 1:100 στα
οποία θα φαίνεται η θέση, οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν
για  την  στατική  ενίσχυση  του  κτιρίου  ή  άλλες  λεπτομέρειες  του  έργου  όπως  αυτό  θα
κατασκευασθεί τελικά.

 Το όφελος του αναδόχου.

Άρθρο 10  ο    Ποιότητα υλικών - Έλεγχος αυτών – Δείγματα  

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνονται προς τους όρους των αντίστοιχων
τεχνικών προδιαγραφών.  Πριν  από  την χρησιμοποίηση των  υλικών πρέπει  να  υποβάλλονται  στην
Υπηρεσία για έγκριση, δείγματα αυτών. Υλικά που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν χωρίς την παραπάνω
έγκριση θα απορρίπτονται εφόσον αυτά είναι ακατάλληλα. Τα απαιτούμενα δείγματα και περιγραφικά
στοιχεία θα παίρνονται έγκαιρα πριν χρησιμοποιηθούν και θα εξετάζονται από την Υπηρεσία. Έπειτα
όταν χρειάζεται τα δείγματα θα στέλνονται προς εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιμής
υλικών. Αυτά θα συσκευάζονται καλά και θα αναγράφουν το όνομα του υλικού και του εργοστασίου,
για τα υλικά του εμπορείου, ενώ για τα αδρανή υλικά τον τόπο προέλευσης, την ονομασία και την
τοποθεσία  του  έργου  και  το  όνομα  του  αναδόχου  ως  και  το  ότι   υλικά  τα  οποία  πρόκειται  να
χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα. Επίσης αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον
οποίο υποβληθούν τα υλικά.

Άρθρο 11  ο    Αναλογίες υλικών   

Πρέπει  να  τηρούνται  ακριβώς  οι  αναλογίες  των  υλικών  που  καθορίζονται  στο  τιμολόγιο  ή  τους
ισχύοντες κανονισμούς ή τις τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 12  ο    Μηχανικός Εξοπλισμός - Προσωπικό   

1) Ο  Ανάδοχος  υποχρεώνεται  γενικά  να  διαθέσει  με  δαπάνες  και  ευθύνη  του  όλο  τον  μηχανικό
εξοπλισμό που απαιτείται  για την εκτέλεση των έργων.
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2) Τα μηχανικά μέσα (εγκαταστάσεις, μηχανήματα, κόσκινα διαλογής ή παραγωγής υλικών, εργαλεία
κλπ), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των προβλεπομένων από τη σύμβαση
έργων πρέπει να είναι άριστης κατάστασης επαρκή και κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

3) Εάν  οποτεδήποτε,  πριν  από  την  έναρξη  ή  κατά  την  διάρκεια  της  εκτελέσεως  των  έργων,  ο
Επιβλέπων κρίνει ότι τα χρησιμοποιούμενα από τον Ανάδοχο μηχανικά μέσα δεν εξασφαλίζουν την
καλή εκτέλεση των εργασιών ή τον προβλεπόμενο ρυθμό προόδου τους μπορεί  να  διατάξει  τον
Ανάδοχο να αντικαταστήσει ή συμπληρώσει τον αριθμό των μηχανημάτων ή άλλων μέσων με σκοπό
τη βελτίωση ή επιτάχυνση του ρυθμού εκτέλεσής του.

4) Το απασχολούμενο προσωπικό από εργάτες και τεχνικούς γενικά πρέπει να είναι το κατάλληλο για
κάθε είδος εργασίας και η αποδιδόμενη απ  αυτό εργασία να πληροί όλους τους όρους της άριστης
κατασκευής και να είναι σύμφωνη  με τους όρους της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων καθώς και
των υπόλοιπων συμβατικών στοιχείων.

5) Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εξασφάλιση στο εργοτάξιο του και την κάλυψη
των γενικότερων αναγκών του με  ηλεκτρική  ή άλλου είδους  ενέργεια,  νερό,  καύσιμα,  ηλεκτρικές
συνδέσεις κ.λ.π.

Άρθρο 13  ο    Μελέτη συνθηκών του έργου  

Η επίδοση της προσφοράς του αναδόχου έχει την έννοια ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη του, κατά
την σύνταξη αυτής, τις γενικές  και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των
μερών αυτού, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, τη διαχείριση και εναποθήκευση
των υλικών,  την κατάσταση των δρόμων προσπέλασης,  την  ευχέρεια εξεύρεσης εργατών,  νερού,
ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες, τη δίαιτα των ρευμάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές
ειδικές και γενικές συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και που μπορεί να επηρεάσουν το
κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την σύμβαση, με την οποία πρέπει να
συμμορφωθεί ο ανάδοχος.

Γενικά κάθε διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε κάθε επί πλέον, μελέτη ή ερευνητική
εργασία,  που  είναι  απαραίτητη  για  την  συλλογή  των  αναγκαίων  στοιχείων  για  την  υποβολή  της
προσφοράς.  

Οποιαδήποτε τυχόν σχετική επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και ανίσχυρη.

Άρθρο 14  ο    Φύλαξη υλικών, έργων και τυχόν κατασκευών – Προστασία βλάστησης  

1) Ο ανάδοχος φυλάσσει  και  διατηρεί  σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και  μέσα,  καθώς και  τις
εκτελούμενες απ΄ αυτόν εργασίες. Επίσης εκτελούνται από τον ανάδοχο και σχετικές διαταγές της
Υπηρεσίας. Εάν αυτός δεν συμμορφώνεται, τότε ο εργοδότης παίρνει τα μέτρα φύλαξης, προστασίας ή
διατήρησης. Οι δαπάνες αυτών καταλογίζονται σε βάρος του αναδόχου.

2) Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  πάρει  τα  μέτρα  που  απαιτούνται  για  την  προστασία  των  έργων  που
εκτελούνται εκεί κοντά, για να προληφθούν, σ΄ αυτά  ζημιές ως και των υπαρχουσών κατασκευών
(αγωγών κοινής ωφέλειας κλπ.).

Ζημιές  που  έχουν  προκληθεί  από  αμέλεια  του  αναδόχου  επανορθώνονται  αμέσως  από  αυτόν,
διαφορετικά η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

3) Ο ανάδοχος  προφυλάσσει  και  προστατεύει  την  βλάστηση και  τις  καλλιεργημένες  εκτάσεις  της
περιοχής που εκτελείται το έργο και ευθύνεται για την μη απαραίτητη κοπή δένδρων, θάμνων και
καταστροφής φυτείας. 

4) Τα υλικά που προμηθεύεται  ο  κύριος  του έργου απ΄ ευθείας,  θα παραδίνονται  στον ανάδοχο
εγκαίρως, στις αποθήκες του Δήμου ή της Κοινότητας, δια πρωτοκόλλου. Προς τούτο ο ανάδοχος θα
γνωστοποιεί εγκαίρως, τις απαιτούμενες ποσότητες των υλικών και τον χρόνο κατά τον οποίο αυτά θα
απαιτηθούν για το έργο.

5) Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης στην ίδια αυτού δαπάνη, κατασκευή των απαραίτητων έργων για
την ασφαλή αποθήκευση και  φύλαξη,  σύμφωνα με  τις  οδηγίες του κατασκευαστή, των ανωτέρω
υλικών.
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Οι σχετικές δαπάνες νοούνται περιεχόμενες στα γενικά  έξοδα του αναδόχου.

Άρθρο 15  ο    Ασφαλίσεις   

1) Ο ανάδοχος αναλαμβάνει και φέρει την υποχρέωση να τηρεί και να εφαρμόζει τους νόμους  περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2)  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  ασφαλίσει  όλο  το  προσωπικό  που  απασχολεί  στους
αντίστοιχους  ασφαλιστικούς  φορείς.  Εξ  άλλου  ρητά  καθορίζεται  ότι  όλες  οι  υποχρεώσεις  και
οικονομικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τον υφιστάμενο κανονισμό και τρόπο ασφάλισης των
απασχολουμένων, σε Οικοδομικές ή Τεχνικές εν γένει εργασίες προσώπων, βαρύνουν αποκλειστικά και
μόνον τον ανάδοχο.

3)  Τον Ανάδοχο  βαρύνουν επίσης  οι  εργοδοτικές  εισφορές  υπέρ του ΙΚΑ,  οι  δαπάνες  καταβολής
ημερομισθίων των ημερών υποχρεωτικής αργίας, χορήγησης άδειας με αποδοχές, αποζημίωσης λόγω
απόλυσης, εργοδοτικής εισφοράς υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης δομικών και ξυλουργικών
έργων, καθώς και κάθε νομίμως ισχύουσα εισφορά για οιονδήποτε ειδικό ασφαλιστικό οργανισμό για
έργα όπως το υπό εκτέλεση.

4)  Τον Ανάδοχο βαρύνουν τα καταβαλλόμενα στο προσωπικό των έργων μετά από απόφαση της
Κυβέρνησης, δώρα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματα αδείας κλπ.

Άρθρο 16  ο    Πρόληψη ατυχημάτων – Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της κυκλοφορίας  

1)  Ο Ανάδοχος φέρει απολύτως την υποχρέωση της τήρησης των ισχυόντων νόμων, διαταγμάτων,
Υπουργικών Αποφάσεων και Αστυνομικών διατάξεων περί υγείας και ασφάλειας των εργατών για όλο
το στις εργασίες απασχολούμενο προσωπικό του. 

2) Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του
και  σε κάθε τρίτο,  ως και για παροχή σ΄ αυτούς πρώτων βοηθειών διατηρώντας το απαιτούμενο
φαρμακευτικό υλικό.

Σε  καμιά  περίπτωση  δεν  επιβαρύνεται  ο  εργοδότης  με  αποζημιώσεις  ατυχημάτων  γενικά  του
προσωπικού ως και με αποζημιώσεις για ζημιές που έγιναν από το προσωπικό του αναδόχου και των
μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και στα έργα του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων, ΟΤΕ,
ΔΕΗ κλπ.   

Ειδικότερα ο ανάδοχος αναλαμβάνει και φέρει προσωπικά και αποκλειστικά αυτός όλες  τις ευθύνες για
αυτά  που  τυχόν  κατά  τη  διάρκεια  των  εργασιών  συμβούν  από  οποιονδήποτε  λόγο  και  αιτία
(ατυχήματα σε εργάτες ή υπαλλήλους του ή στο προσωπικό του ή του εργοδότη ή σε οποιοδήποτε
τρίτο).

Επίσης   φέρει  αποκλειστικά  και  ακέραια  την  ευθύνη  για  οποιαδήποτε  ζημιά  προκληθεί  σε  ξένη
ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων, ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ.  

3)  Ο ανάδοχος πρέπει  να τηρεί  πιστά τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  (Κ.Ο.Κ) και  να
υποστηρίζει  πάντοτε  τα  γαιώδη  ορύγματα,  ενώ κατά  τη  διάρκεια  της  νύκτας  να  φωτίζει  όλα  τα
ορύγματα  εντός  των  κατοικημένων  περιοχών  (στις  μη  κατοικημένες  περιοχές  εφ  όσον  υπάρχει
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων).

Οι  διαταγές  της  υπηρεσίας,  σχετικά  με  την  ασφάλιση  της  κυκλοφορίας,  καθώς  και  η  λήψη  των
διαφόρων μέτρων που αναφέρονται στον ισχύοντα  Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται με ευθύνη και δαπάνες του
αναδόχου.  

Άρθρο 17  ο    Χρήση έργου  

Οποτεδήποτε και πριν την προσωρινή παραλαβή, το έργο μπορεί να δοθεί σε χρήση (συνολικά και όχι
κατά αυτοτελή τμήματα) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4412/16.

Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να λάβει υπόψη το ανωτέρω για τον προγραμματισμό των ενεργειών του κατά
τον χρόνο συντήρησης.
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Άρθρο 18  ο    Απαλλοτριώσεις  

Η εγκατάσταση αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και συνεπώς δεν απαιτούνται
απαλλοτριώσεις.

Άρθρο 19  ο    Κρατήσεις  

Ο ανάδοχος του έργου βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί
δημοσίων έργων. Ο ΦΠΑ  θα βαρύνει τον εργοδότη και θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο ποσοστιαία σε
κάθε λογαριασμό.

Άρθρο 20  ο    Χρόνος εγγυήσεως – παραλαβή του έργου  

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αν μέσα σε δύο (2) μήνες από
αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση. Ο χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής
συντήρησης του έργου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 171 του Ν. 4412/16.

Η προσωρινή και  οριστική παραλαβή του έργου, διενεργείται  σύμφωνα με τα άρθρα 170 και 172
αντίστοιχα του Ν. 4412/16.

Άρθρο 21  ο    Τελικός Εξοφλητικός λογαριασμός  

Συντάσσεται βάσει των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής εγκριτικής
απόφασης αυτού. Επίσης πριν εξοφληθεί ο λογαριασμός αυτός πρέπει  ο ανάδοχος να προσκομίσει
βεβαίωση του αρμοδίου υποκαταστήματος του ΙΚΑ από την οποία να προκύπτει ότι αυτός εξόφλησε
όλες τις σχετικές με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές. 

Άρθρο 22  ο    Ειδικές απαιτήσεις του έργου  

Οι απαιτήσεις του έργου, περιλαμβάνονται στα συμβατικά τεύχη και επιπλέον ισχύουν οι υποχρεώσεις
που αναφέρονται σε αυτά, στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/16 και στο άρθρο 138 του Ν.
4412/16. 

Ειδικά για το παρόν έργο, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επί τόπου Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ.

 

Άρθρο 23  ο    Εφαρμογή εγκεκριμένης μελέτης  

1) Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με τα στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης
και με τις οδηγίες ή άλλα συμπληρωματικά στοιχεία, που θα δοθούν σ' αυτούς από την Επίβλεψη.

2) Ο  Ανάδοχος  οφείλει  μέσα  σε  ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ  ΗΜΕΡΕΣ  (15  Η.Η)  από  την
εγκατάστασή  του  και  παράλληλα  με  την  έναρξη  των  εργασιών,  να  κάνει  λεπτομερή  έλεγχο  των
στοιχείων  της  μελέτης  και  να  ζητήσει  εγγράφως  διασαφηνίσεις  για  την  εκτέλεση  των  διαφόρων
τμημάτων  του  έργου.  Κατά  την  εξέλιξη  του  έργου  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  τεκμηριώσει
σχεδιαστικά ενδεχόμενα ευρήματα και να υποβάλει προτάσεις για την προσαρμογή της εγκεκριμένης
μελέτης στα νέα δεδομένα, οι οποίες θα εφαρμοσθούν μόνο μετά από την έγγραφη έγκρισή τους από
την Υπηρεσία.

3) Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για λάθη που προκύπτουν από τυχόν ανακρίβειες ή
ασυμφωνίες στοιχείων της μελέτης, εάν, πριν αρχίσει τις αντίστοιχες εργασίες, δεν ζητήσει λεπτομερώς
έγγραφες οδηγίες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν ζητήσει έγκαιρα διευκρινίσεις,
είναι  υποχρεωμένος  να εφαρμόσει  την απόφαση της Υπηρεσίας πάνω στο θέμα, όποτε κι  αν του
κοινοποιηθεί, με δικά του μέσα και δαπάνη.
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Άρθρο 24  ο      Εργασίες εκτελούμενες από την Υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους  

1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στη
Σύμβασή του (π.χ. ανασκαφικές, ερευνητικές κ.λ.π.) και εκτελούνται από συνεργεία της Υπηρεσίας ή
από άλλους εργολάβους, και να διευκολύνει αυτούς ρυθμίζοντας την σειρά των εργασιών του κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρεμβάλλεται από αυτόν κάποιο εμπόδιο στις εκτελούμενες από τον Κύριο
του έργου ή από άλλους Αναδόχους εργασίες.

2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με βάση τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών έργων και τις οδηγίες της
Επίβλεψης,  να μορφώνει  ή διανοίγει  στα κάθε είδους τμήματα της κατασκευής στα οποία εκτελεί
εργασίες, τις απαιτούμενες οπές διόδου ή φωλιές ή αυλάκια εντοίχισης των σωλήνων ή εξαρτημάτων
των κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικών έργων της κατασκευής, καθώς και την αποκατάσταση των,
μετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων, διαφόρων εγκαταστάσεων χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, των
σχετικών δαπανών περιλαμβανομένων στις  συμβατικές τιμές των αντιστοίχων εργασιών,  μετά από
έγγραφη έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού.

3) Οπωσδήποτε απαγορεύεται η από τον Ανάδοχο μόρφωση οπών ή φωλιών στα τυχόν υπάρχοντα
από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  τμήματα  της  κατασκευής,  χωρίς  έγγραφη  έγκριση  του  Επιβλέποντα
Μηχανικού.

Άρθρο 25  ο    Κατασκευαστικά σχέδια - Λήψη φωτογραφιών  

Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος,  κατά  την  διάρκεια  του  έργου  και  οπωσδήποτε  πριν  από  την
προσωρινή  παραλαβή  (και  πριν  την  βεβαίωση  περαίωσης  για  το  υπ’  αριθμ.  1),  να  φροντίσει  να
συνταχθούν με δαπάνες του και να παραδώσει στην Υπηρεσία, σε πέντε (5) αντίγραφα:

1) πλήρη κατασκευαστικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές), σε κλίμακα 1 : 50 ή 1:100, στα οποία θα
φαίνονται λεπτομερώς όλες οι εκτελούμενες εργασίες με όλες τις απαραίτητες διαστάσεις  καθώς και
λεπτομέρειες των επισκευασμένων – ενισχυμένων στοιχείων σε μεγαλύτερες κλίμακες (1:10 ή 1:20). 

2) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να υποβάλλει
για  έλεγχο λεπτομερή  διαγράμματα των  εγκαταστάσεων,  σε  κάτοψη και  σχηματική  τομή –  όπως
εκτελούνται – επί των οποίων θα σημειώνονται οι διαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε εκτελουμένων
τμημάτων είτε είναι εμφανή είτε είναι αφανή.

3) Κατασκευαστικά  σχέδια  των  εγκαταστάσεων  (εφόσον  περιλαμβάνονται  στην  εργολαβία)  όπως
ακριβώς αυτές εκτελέσθηκαν, που θα περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα διάταξης και εκτέλεσης
των εγκαταστάσεων,  καθώς και  σχέδια κάτοψης, όπου θα σημειώνεται  η θέση, το μέγεθος  και  η
συνδεσμολογία των συσκευών, των μηχανημάτων, των δικτύων κ.λ.π.

4) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει :

α) Σειρά φωτογραφιών σε τεύχος (καθώς και τα αρνητικά τους ή σε ηλεκτρονική μορφή) πριν από
την έναρξη και από όλες τις φάσεις του Έργου, με επεξηγηματικούς υπότιτλους, αρίθμηση και
επισήμανση της οπτικής γωνίας λήψης, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης και 

β) σειρά slides, αντίστοιχων των φωτογραφιών και βιντεοταινία, όπου θα παρουσιάζεται η πορεία
των εργασιών, από την αρχή έως το πέρας του έργου (εφόσον ζητηθεί από τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία).

Άρθρο 26  ο      Γραφείο Επίβλεψης  

Ο Ανάδοχος δεν είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει και εξοπλίσει Γραφείο Επίβλεψης στο χώρο του
έργου, όμως θα πρέπει να εξασφαλίσει κατάλληλο χώρο για την φύλαξη των διαφόρων εγγράφων που
απαιτείται να τηρούνται στο εργοτάξιο (τεύχη, σχέδια, ημερολόγιο έργου, χρονοδιάγραμμα, πίνακες
προσωπικού κ.α). Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλίζει κάθε διευκόλυνση προς την επίβλεψη του
έργου, απρόσκοπτη πρόσβαση σε κάθε σημείο του έργου και διάθεση κάθε στοιχείου που θα του
ζητηθεί σχετικού με το έργο.
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Άρθρο 27  ο      Δοκιμές εγκαταστάσεων  

1)  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, αμέσως μετά την περάτωση των εγκαταστάσεων να προβεί με
δικά του μέσα, όργανα, υλικά και δαπάνες, σε δοκιμές, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους
ικανοποίησης  των  απαιτούμενων  αποτελεσμάτων  τους,  οπότε  και  θα  συντάσσεται  πρωτόκολλο
δοκιμών  που  θα  υπογράφεται  από  την  Επίβλεψη  και  τον  Ανάδοχο  και  θα  περιλαμβάνεται  στο
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.

2) Οι  δοκιμές  θα  εκτελούνται  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες  Κανονισμούς  και  τις  απαιτήσεις  της
εγκεκριμένης μελέτης.

3) Ο Ανάδοχος οφείλει με την αποπεράτωση του Έργου και την έναρξη των δοκιμών λειτουργίας να
συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή, και να υποβάλλει στην Υπηρεσία, σε τρία (3) αντίγραφα, πλήρεις και
λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέστηκαν
από αυτόν.

4) Ο  Ανάδοχος  οφείλει  επίσης  να  διδάξει,  πριν  από  την  παράδοση  των  εγκαταστάσεων,  στους
υπεύθυνους που  θα ορισθούν,  την  λειτουργία του συστήματος,  την  χρήση και  τον  χειρισμό των
εγκαταστάσεων.

5) Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί και να συντηρεί, κατά
κανονικά  χρονικά  διαστήματα,  τις  εγκαταστάσεις  και  να  τις  διατηρεί  σε  άριστη  κατάσταση  και
λειτουργία χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

6) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος μέσα σε οριζόμενη από την Υπηρεσία προθεσμία δεν
προβεί στην επανόρθωση βλάβης ή ζημιάς της εγκατάστασης για την οποία ευθύνεται, ο κύριος του
έργου έχει το δικαίωμα να επανορθώσει αυτή σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.

7) Για την συναρμολόγηση των μηχανημάτων ο Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος να περιορισθεί  σε
ειδικό χώρο μέσα στο εργοτάξιο, που θα του υποδείξει η Επίβλεψη, και να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα
για να μην εμποδίζεται μέσα σε αυτό η κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού τυχόν άλλων
εργολαβιών.

Άρθρο 28  ο       Γενικοί όροι - Αντιπροσώπευση και προσωπικό Αναδόχου - Άδειες - Μέτρα  
ασφαλείας κ.λ.π.

1)  Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της Επιστήμης και της Τεχνικής, από
ειδικευμένο προσωπικό.

2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει στο Έργο και καθ' όλη τη διάρκεια του Διευθυντή Εργοταξίου
για  την  κατασκευή  του  έργου,  Μηχανικό  με  αποδεδειγμένη  εμπειρία  σε  παρόμοια  έργα  που  θα
βρίσκεται επιτόπου καθ' όλη τη διάρκεια έργου, εργοδηγούς και τεχνίτες με αποδεδειγμένη εμπειρία σε
παρόμοια έργα.

3) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο, με δικές του δαπάνες, όλα τα
προβλεπόμενα από τους κανόνες ασφαλείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να προβεί στην
κατασκευή,  συντήρηση  των  επιβεβλημένων  προστατευτικών  κατασκευών,  αντιστηρίξεων  και
περιφραγμάτων του εργοταξίου, με λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας του χώρου, των
διερχόμενων, των αυτοκινήτων κ.λ.π. Απαιτούμενες τυχόν τροποποιήσεις της κυκλοφορίας κατά την
διάρκεια των έργων θα γίνουν έγκαιρα από τον Ανάδοχο σε συνεννόηση με τις αρμόδιες τοπικές Αρχές
και  εφόσον  είναι  αναγκαίο  με  τους  ιδιοκτήτες.  Ο  Ανάδοχος  είναι  υπεύθυνος  για  την  αντοχή  και
καταλληλότητα των κατασκευών αντιστήριξης και οφείλει να αποκαταστήσει κάθε βλάβη, που μπορεί
να  προκληθεί  στην ευρύτερη περιοχή επέμβασης  από τις  κάθε  είδους  εργασίες  του,  έχοντας  την
αποκλειστική  ευθύνη έναντι  κάθε  τρίτου.  Μετά  το πέρας  του έργου  ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να
καθαιρέσει και να απομακρύνει όλες τις παραπάνω κατασκευές.

4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της Σύμβασης, με δαπάνη του, να προμηθευτεί και να
τοποθετήσει, στέρεα και καλαίσθητα, πινακίδα με τα στοιχεία του Έργου, σε θέση που θα υποδειχθεί
από την Επίβλεψη. Η πινακίδα θα κατασκευασθεί με οδηγίες της Επίβλεψης.

5) Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση
κάθε κατά νόμο αδείας, καθιστάμενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των
διατάξεων  που  ισχύουν  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών.  Επίσης  υποχρεώνεται  να  υποβάλλει  τις
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αναγκαίες  αιτήσεις,  για  παροχές  και  συνδέσεις  με  τη  ΔΕΗ,  ΟΤΕ,  αρμόδια  υπηρεσία  ύδρευσης  -
αποχέτευσης  κλπ  ή  τυχόν  και  αναγκαίες  αποσυνδέσεις  και  την  πληρωμή  των  λογαριασμών  που
βαρύνουν τον Ανάδοχο για όσο διάστημα ισχύει η Σύμβαση του Έργου.

6)  Επίσης, ο Ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που
απαιτούνται από το νόμο, και για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν
σ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142/Α/17.7.75) "Περί
ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις απασχολουμένων μισθωτών" το  Π.Δ. 778/1980 (ΦΕΚ
193Α/26.8.80)  "Περί  μέτρων  ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεση  οικοδομικών  εργασιών"  και  το  Π.Δ.
1073Ι81 (ΦΕΚ 260/Α/16.9.81). "Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολ. Μηχανικού" και κάθε άλλη διάταξη που θα
ισχύει σε όλη τη διάρκεια της  κατασκευής του Έργου και το ΠΔ 305/96  "Ελάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 92/57/EOK" (ΦΕΚ 212/Α/96) ή και σύμφωνα με κάθε άλλη σχετική νομοθεσία άσχετα
αν δεν αναφέρεται ρητώς. 

7) Ο Ανάδοχος και ο εντεταλμένος απ' αυτόν Μηχανικός ως Διευθυντής Εργοταξίου, είναι οι μόνοι
υπεύθυνοι για τη σωστή εφαρμογή των μελετών και των υποδείξεων της Επίβλεψης, για την ποιότητα
και αντοχή των έργων, για την κατάλληλη εκλογή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και για τα
μέτρα  ασφαλείας  που  θα  ληφθούν  για  την  αποφυγή  κάθε  είδους  ατυχήματος,  κατά  τη  διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών, τόσο στους απασχολουμένους στο έργο, όσο και σε τρίτους.

8) Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος, μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί δεν προβεί στην
επανόρθωση βλάβης ή  ζημιάς  για  την οποία ευθύνεται,  ο  Κύριος  του έργου έχει  το δικαίωμα να
εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου, σύμφωνα και
με το άρθρο 157 του Ν. 4412/16.

9) Για τη συναρμολόγηση των μηχανημάτων ο Ανάδοχος υποχρεούται να περιορισθεί μέσα στο χώρο
που θα υποδειχθεί από την Επίβλεψη και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, για να μην παρεμποδίζεται
η κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού τυχόν άλλων εργολαβιών.

10) Όταν τελειώσει το έργο, ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικές του δαπάνες, να απομακρύνει το
εργοτάξιό του μέσα σε δέκα ημέρες (10) από την περιοχή της κατασκευής και να αποδώσει το χώρο
εντελώς καθαρό. 

11) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως την Διευθύνουσα Υπηρεσία, εάν τυχόν
κατά την  κατασκευή του έργου βρεθούν  αρχαιότητες  ή  οποιαδήποτε  έργα τέχνης  ή  σπαράγματα
αυτών, σύμφωνα με την παραγρ.10 του άρθρου 34 του Π.Δ 609/85 όπως τυχόν τροποποιήθηκε και
ισχύει.

12) Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο
αστικής ευθύνης προς τρίτους και το εργατοτεχνικό προσωπικό.

Άρθρο 29  ο      Ασφαλίσεις  

1) Γενικοί όροι Ασφάλισης

Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων του θα συναφθούν θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι
γενικοί όροι:

1. Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται και να
λαμβάνει  υπόψη τις  διατάξεις  των  Νόμων,  Νομοθετικών  Διαταγμάτων,  Κανονισμών  κ.λ.π.  που
ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα.

2. Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κλπ των Ασφαλιστηρίων. Οι παρέχοντες
ασφαλιστικές  καλύψεις,  οι  οικονομικοί  και  ασφαλιστικοί  όροι,  εξαιρέσεις  απαλλαγές  κ.λ.π.
υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της Υπηρεσίας.

3.  Οι  ασφαλίσεις  δεν  απαλλάσσουν  ούτε  περιορίζουν  κατά  κανένα  τρόπο  τις  υποχρεώσεις  και
ευθύνες  του  Αναδόχου  που  απορρέουν  από  τη  Σύμβαση,  ιδιαίτερα  σε  ότι  αφορά  στις
προβλεπόμενες,  από  τα  σχετικά  Ασφαλιστήρια  Συμβόλαια,  εξαιρέσεις  εκπτώσεις,  προνόμια,
περιορισμούς κ.λ.π. Ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών
σε πρόσωπα ή και πράγματα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων.
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4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές
υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που θα συνομολογήσει κριθούν ως μη ικανοποιητικές από τη
Υπηρεσία  η  τελευταία  δικαιούται  να  συνάψει,  στο  όνομα  και  με  δαπάνες  του  Αναδόχου,  τα
απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το
ποσό  των  ασφαλίστρων,  είτε  από  τις  οφειλόμενες  σε  αυτόν  πληρωμές,  είτε  με  κατάπτωση
ανάλογου  ποσού  από  την  Εγγυητική  Επιστολή  Καλής  Εκτέλεσης  του  Αναδόχου.  Επίσης  σε
περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο
ποσό των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή τους, δικαιούται να
καταβάλλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Αναδόχου και να παρακρατήσει
τα  αντίστοιχα  ποσά  ως  ανωτέρω.  Η  Υπηρεσία  επίσης  επιφυλάσσεται  του  δικαιώματος  της  να
επικρατεί από οφειλόμενες πληρωμές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί
από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λ.π. που τυχόν υπάρχουν στους όρους των
εν λόγω Ασφαλιστηρίων.

5. Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία με την οποία ο Ανάδοχος συνομολόγησε τα σχετικά
Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (μερικά ή ολικά) να καταβάλλει αποζημίωση για
οποιαδήποτε ζημιά κ.λ.π., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη
για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της
Σύμβασης,  και  η  Υπηρεσία  δικαιούται  να  παρακρατήσει  από  οποιοδήποτε  λογαριασμό  του  ή
εγγύησή  του  τα  ποσά  οποιασδήποτε  φύσης,  που  κατά  την  κρίση  της  απαιτούνται  για  την
αποκατάσταση της εν λόγω ζημιάς ή βλάβης.

2)  Γενικοί  Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

Στα ασφαλιστήρια Συμβόλαια  που  θα καταρτίσει  ο  Ανάδοχος  με  αναγνωρισμένες  Ασφαλιστικές
Εταιρείες,  που  μπορούν  σύμφωνα  με  την  Ελληνική  Νομοθεσία  να  ασφαλίζουν  τέτοια  έργα,
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι :

1. Θα πρέπει να αναφέρονται ρητά ότι στην έννοια της λέξης ‘’Ανάδοχος’’ περιλαμβάνεται και το
πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για
το υπόψη έργο, καθώς επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του Αναδόχου.

2. Η Υπηρεσία θα είναι συνασφαλιζόμενη.

3.  Τα  εν  λόγω Ασφαλιστήρια  δε  δύνανται  να  ακυρωθούν,  τροποποιηθούν  ή  λήξουν  χωρίς  τη
γραπτή,  με  συστημένη  επιστολή  πριν  από  τριάντα  (30)  ημέρες,  σχετική  ειδοποίηση  της
Ασφαλιστικής Εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία.

4. Ο Ανάδοχος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η Υπηρεσία για τις απαιτήσεις της απ' αυτόν σε σχέση
με  τα  ποσά  που  έχει  καταβάλει  (με  εξαίρεση  τις  προκαταβολές  έναντι  ισόποσων  εγγυητικών
επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που αποδέχτηκε η Υπηρεσία), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους
ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν τόσο στο Κατά Παντός Κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου
Ασφαλιστήρια, που καλύπτουν το ίδιο το Έργο, τον εξής Ειδικό Όρο :

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή Βλάβης του Έργου :

α) Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κ.λ.π.
αποζημίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της
Υπηρεσίας.

β)  Εφόσον  η  Υπηρεσία  δεν  παρέχει  στην  Ασφαλιστική  Εταιρεία  την  εν  λόγω συγκατάθεση,  η
απαίτηση του  Αναδόχου  κατά  της  Ασφαλιστικής  Εταιρείας  για  την  καταβολή  της  αποζημίωσης
εκχωρείται στην Υπηρεσία αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις.

Η  εκχώρηση  της  απαίτησης  αυτής  του  Αναδόχου  στην  Υπηρεσία  κατά  κανένα  τρόπο  τον
απαλλάσσει  από τις  ευθύνες  και  υποχρεώσεις  του,  που απορρέουν από τη Σύμβαση,  που έχει
συνάψει με την Υπηρεσία

3) Ειδικότερο περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

Στα  Ασφαλιστήρια  Συμβόλαια,  που  υποχρεούται  να  συνάψει  ο  Ανάδοχος,  θα  πρέπει  να
περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις :
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1. Ασφάλιση  ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

1.1. Ειδικοί όροι

Το ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, 15 ημέρες πριν από
την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του έργου (οποιοδήποτε
από  τα  δύο  συμβεί  πρώτα),  στην  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία.   Το  Ασφαλιστήριο  και  η  Βεβαίωση
Ασφάλισης φυλάσσονται στην Υπηρεσία .

1.2. Αντικείμενα ασφάλισης

α)  Η  συνολική  αξία  του  υπό  κατασκευή  Έργου  (Εξοπλισμός,  υλικά,  εργασίες,  κ.λ.π.)
συμπεριλαμβανομένων  των  τυχόν  συμπληρωμάτων  της  Σύμβασης,  αναθεωρήσεων  των  ή  και
αναπροσαρμογών (θετικών ή αρνητικών) του αρχικού Συμβατικού Τιμήματος.

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή καταστροφής,
μερικής ή ολικής, που οφείλονται ή προκαλούνται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία περιλαμβανομένων
των  κινδύνων  από  ανωτέρα  βία,  τυχαία  περιστατικά  (καθώς  επίσης  από  λανθασμένη  μελέτη,
λανθασμένη  κατασκευή,  ελαττωματικά  υλικά,  λανθασμένη  εργασία,  κ.λ.π.,  εφόσον  ζητηθεί  η
κάλυψη  των  κινδύνων  αυτών  από  την  Υπηρεσία,  με  εξαίρεση  τους  κινδύνους  που  συνήθως
εξαιρούνται, και  δεν καλύπτονται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ
πόλεμος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια
ή ιονίζουσα ακτινοβολία κ.λ.π).

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  ζητά  από  τους  ασφαλιστές  κατά  τακτά  χρονικά  διαστήματα  την
αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου σύμφωνα με την πραγματική αξία του Έργου και οι
ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της υποασφαλίσεως.

β)   Τα κάθε είδους υλικά που τυχόν χορηγηθούν από την Υπηρεσία για να ενσωματωθούν στο
Έργο.

1.3. Διάρκεια ασφάλισης

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει, είτε με την έναρξη των εργασιών, είτε συγχρόνως με την
εγκατάσταση του Αναδόχου στο τόπο του Έργου, ανάλογα με ποιο από τα δύο συμβεί πρώτα και
θα λήγει, είτε με την ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (για έργα οικοδομικά),
είτε με την ημερομηνία της Έναρξης της Λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισμού).

Από την ημερομηνία αυτή αρχίζει η εκτεταμένη κάλυψη της περιόδου συντήρησης ,η οποία λήγει
την ημερομηνία που θεωρείται ότι συντελείται η Οριστική Παραλαβή.

2. Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου Έναντι Τρίτων 

2.1. Ειδικοί όροι

Το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο με την έναρξη
των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου (οποιοδήποτε από τα δύο
συμβεί πρώτα) στην Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Το ή τα Ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, που τυχόν απαιτούνται για την κάλυψη της
Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης απ' αυτόν εργασιών συντήρησης, επισκευής ή
άλλης  εργασίας  σχετικής  και  μέσα στα  πλαίσια  των  συμβατικών  του υποχρεώσεων,  πρέπει  να
υποβάλλονται  σε  δύο  (2)  αντίτυπα  πέντε  (5)  ημέρες  πριν  από  την  έναρξη  των  αντίστοιχων
εργασιών συντήρησης κ.λ.π.

Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης φυλάσσονται στην Υπηρεσία.

2.2. Αντικείμενο Ασφάλισης

Με  την  ασφάλιση  αυτή  θα  καλύπτεται  η  Αστική  Ευθύνη  του  Αναδόχου  έναντι  Τρίτων  και  οι
Ασφαλιστικές  υποχρεώνονται  να  καταβάλουν  αποζημιώσεις  σε  τρίτους  για  σωματικές  βλάβες,
θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές που προξένησε ο Ανάδοχος, καθ' όλη την
διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών
και διαφόρων άλλων εργασιών, οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στα πλαίσια των
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.

Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής :
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α) Η Υπηρεσία και  το εν γένει  Προσωπικό της και  οι  συνεργάτες  της  με το προσωπικό τους,
θεωρούνται  ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  εξαιρέσεις  της  διασταυρωμένης
ευθύνης έναντι αλλήλων.

β) Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του
Αναδόχου ή της Υπηρεσίας και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο
Αστικής  Ευθύνης  έναντι  Τρίτων  και  θα  καταβάλει  κάθε  ποσό  εγγύησης  για  άρση  τυχόν
κατασχέσεων  κ.λ.π.  σχετιζομένων  με  την  αστική  ευθύνη  μέσα  στα  όρια  των  ποσών  που
αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.

γ)  Η  Ασφαλιστική  Εταιρεία  παραιτείται  κάθε  δικαιώματος  αγωγής  κατά  της  Υπηρεσίας  των
συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η
ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών.

δ) Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της Υπηρεσίας.

2.3. Όρια αποζημίωσης

Τα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται σε ένα αυτοτελές Ασφαλιστήριο Αστικής
Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά περιστατικό, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα :

α)  Σωματικές  βλάβες  ή  και  θάνατος  τρίτων  (συμπεριλαμβανομένων  και  των  αξιώσεων  για
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής ευθύνης) κατ' άτομο και ατύχημα 30.000,00 €. 

β) Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων για κάθε ομαδικό ατύχημα ανεξαρτήτως του αριθμού
των παθόντων 150.000,00 €.

γ) Υλικές  ζημιές  θετικές  ή  αποθετικές  σε  πράγματα  ή  και  ζώα  τρίτων  συνέπεια  ζημιογόνου
γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθμού των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων εξ' αυτού ως και ζημιωθέντων
αντικειμένων 30.000,00 €.

δ) Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ΄ όλη την διάρκεια της ασφάλισης 300.000,00 €. Σε
περίπτωση  που  το  ανώτατο  όριο  ευθύνης  των  ασφαλιστών  μειωθεί  κάτω  του  ποσού  των
300.000,00 € (λόγω επέλευσης ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής από τους ασφαλιστές των
αντίστοιχων  αποζημιώσεων),  ενώ τόσο η  σύμβαση  Υπηρεσίας  -  Αναδόχου  όσο και  το  σχετικό
Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ,
ο Ανάδοχος για να μη μένει υπασφαλισμένος οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του
ανώτατου ορίου ευθύνης των ασφαλιστών του κατά το αντίστοιχα μειωμένο ποσό, έτσι ώστε το
ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστικών να είναι συνεχώς 300.000,00 € καθ΄ όλη την διάρκεια
ισχύος της υποχρέωσης του Αναδόχου για ασφάλιση της αστικής ευθύνης του έναντι τρίτων.

Τα ποσά των παραγράφων α, β, γ, δ, μπορεί να διαφοροποιούνται κατά περίπτωση, όπως τυχόν θα
προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους Διακήρυξης.

Σε ένα ενιαίο Ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ και Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων τα όρια
αποζημιώσεως για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση θα πρέπει να είναι τα τριπλάσια από
τα παραπάνω όρια κατά περίπτωση.

2.4. Διάρκεια ασφάλισης

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε τρόπο, των εργασιών ή με
την  εγκατάσταση  του  Αναδόχου  στον  τόπο  του  Έργου  και  θα  λήγει  την  ημερομηνία  της
αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής.

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής εάν προκύψει θέμα επισκευής, συντήρησης ή
άλλης ρύθμισης σχετικής με το Έργα, η οποία εμπίπτει στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων
του Αναδόχου και  απαιτεί  την εκτέλεση εργασιών από δικά του συνεργεία,  τότε θα πρέπει  να
φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων με τους
ίδιους όρους κ.λ.π. όπως και στην αρχική του ασφάλιση και με διάρκεια τόσο, όση χρειάζεται για
την αποπεράτωση των εργασιών επισκευής, συντήρησης κ.λ.π.

3. Ασφάλιση Προσωπικού
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Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσεις :

3.1. Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ασφαλίσει  το  εν  γένει  εργατοτεχνικό  και  υπαλληλικό  προσωπικό
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  Ελληνικής  Εργατικής  Νομοθεσίας.  Ειδικότερα  για  το  ημεδαπό
προσωπικό  απαιτείται  σύμφωνα  με  την  Εργατική  Νομοθεσία  ασφάλιση  στο  ΙΚΑ  ή  σε  άλλο
Οργανισμό Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης ανάλογα με την ειδικότητα.

Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται δηλαδή από τη
Εργατική Νομοθεσία της Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να μην αντιβαίνει στις διατάξεις
της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. Ο Ανάδοχος προκειμένου να πληρωθεί, πρέπει οπωσδήποτε
να  υποβάλει  έγκαιρα  στην  αρμόδια  Υπηρεσία  της  Υπηρεσίας  όλα  τα  αναγκαία  δικαιολογητικά
ασφάλισης του εν γένει εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού του.

3.2. Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συμβούλους ή συνεργάτες του που θα
ασχοληθούν για τις ανάγκες του Έργου. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει για
την ασφάλιση των συμβούλων ή συνεργατών του, ημεδαπών ή και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων
προσωπικών ατυχημάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής του.

Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύμβουλοι του Αναδόχου για
τους οποίους έχουν γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι οποίες ισχύουν για την εδώ
παραμονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική Νομοθεσία.

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των αντίστοιχων Ασφαλιστηρίων.
Για  την  πιστοποίηση  των  ασφαλίσεων  αυτών  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  υποβάλλει  στην
Επιβλέπουσα Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση ότι πράγματι οι Σύμβουλοι, συνεργάτες του κ.λ.π. είναι
ασφαλισμένοι  έναντι  κινδύνων  προσωπικών  ατυχημάτων.  Οι  Υπεύθυνες  αυτές  Δηλώσεις
φυλάσσονται στη Υπηρεσία.

4. Ασφάλιση ΥΛΙΚΩΝ της Υπηρεσίας που χορηγούνται στον Ανάδοχο 

4.1. Αντικείμενο Ασφάλισης

Η Ασφαλιστική Εταιρεία ασφαλίζει σε ανοιχτή βάση και Κατά Παντός Κινδύνου τα υλικά, εργαλεία,
μηχανήματα, εφόδια και παρεμφερή είδη που χορηγεί η Υπηρεσία στον Ανάδοχο για την εκτέλεση
των εργασιών της Σύμβασης.

 Άρθρο 30  ο    Χρηματοδότηση του έργου - υποχρεώσεις αναδόχου  

Το έργο έχει ενταχθεί σύμφωνα με την α.π. 15884/4-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΗΞΧ46ΜΤΛ6-Ζ7Γ) απόφαση στο
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ως Υποέργο 1 της πράξης «Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκα-
ταστάσεων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης». Η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. μέσω της ΣΑΕΠ 055 και του εγγεγραμμένου έρ-
γου με κωδικό 2017ΣΕ05500010 και με προϋπολογισμό 545.000,00 €.

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, έχει προβλέψει την πίστωση στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020 με
Κ.Α. 61.7331.001 και τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμων.
Υποέργο 1: Στατική ενίσχυση κλειστής αίθουσας Α΄ αθλητικού κέντρου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης».

 Άρθρο 31  ο    Προκαταβολή  

Στον Ανάδοχο επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του
Ν. 4412/16. Για την περίπτωση της παρ. 3α του ως άνω άρθρου μπορεί να χορηγηθεί προκαταβολή
μέχρι  πέντε  τοις  εκατό (5%) της  αξίας  της  σύμβασης χωρίς  αναθεώρηση και Φ.Π.Α για  δαπάνες
πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου και για την περίπτωση 3β Μέχρι
δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α, για δαπάνες προμηθειών
υλικών ή μηχανημάτων που πρόκειται να εγκατασταθούν ή ενσωματωθούν στο έργο. 
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Άρθρο 32  ο    Εκσκαφές – Προστατευτικά μέτρα  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις οδηγίες της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης στις
μεγάλου  βάθους  εκσκαφές.  Σε  περίπτωση  που  κατά  την  διάρκεια  των  εκσκαφών,  απαιτηθούν
σταθεροποιητικά μέτρα, αυτά θα υλοποιηθούν κατόπιν μελέτης του αναδόχου, η οποία δεν αμείβεται
ιδιαιτέρως και αφού η μελέτη αυτή εγκριθεί από την υπηρεσία.

Άρθρο 33  ο     Α  π      α  ι      το  ύ  με      ν  α     μ  έ      τρ  α     ασ  φ  άλ  ε  ι      ας   κ  α  ι         υ  γ  ε  ί      ας     σ  τ  ο εργοτάξιο  

Ο ανάδοχος  οφείλει  να  τηρεί  όλες  τις  διατάξεις  περί  ασφάλειας  των  έργων  και  ειδικά  αλλά  όχι
περιοριστικά:

1)  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του
φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.
Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική
μελέτη (στατική ικριωμάτων,  μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.)  και  να λαμβάνει  όλα τα
σχετικά μέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται
προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για
την  καταβολή  των  σχετικών  αποζημιώσεων.  Ο ανάδοχος  οφείλει  να  λαμβάνει  μέτρα προστασίας,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται
με  τις  αποφάσεις  του  Υφυπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημόσιων  Έργων  ΔΙ-
ΠΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (B' 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) και ΔΙΠΑΔ/01Κ889/ 27.11.2002 (Β '
16), στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες
αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου.

2) Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων,
να  τους  ενημερώνει  /  εκπαιδεύει  για  την αναγκαιότητα  της τήρησης των μέτρων αυτών κατά
την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας
και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111),  ΠΔ 305/96 (αρ.10,11),  Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). Για την σωστή
εφαρμογή στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής
γλώσσας  κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν  να κατανοούν  την αναγκαιότητα και τον  τρόπο
εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο
έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).

3)  Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των
προτέρων γνωστοποίηση, σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 όπως ισχύει σήμερα.

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

5) Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω
τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την
ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας.

6 ) Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου.

7) Να παραδώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ τροποποιημένα όπως προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση του έργου στις
επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής, καθώς αποτελούν προαπαιτούμενα στοιχεία για την
παραλαβή του έργου.

8) Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν  στο έργο απασχολήσει  λιγότερους από 50
εργαζόμενους ή να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο
έργο  50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8  παρ.2 και αρ. 4 έως  25).  Τα
παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της
επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις  Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να
συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης  γίνεται
εγγράφως από  τον  ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην  τοπική  Επιθεώρηση Εργασίας,
συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής.
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9) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την  εκτέλεση όλων  των  εργασιών, τα
παρακάτω μέτρα  ασφάλειας και υγείας :

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με
ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση   και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων.

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του  εργοταξίου
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων  ηλεκτροφόρων αγωγών
έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται  προστασία  στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.

γ. Τη σήμανση των  εγκαταστάσεων  με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών  θερμών,  υγρών ή
αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα   προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των
εγκαταστάσεων αυτών.

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής -
διάσωσης  και εξόδων κινδύνου,  πυρασφάλεια,  εκκένωση  χώρων  από τους εργαζόμενους,
πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών  &  επικίνδυνων   εκρήξεων  ή  αναθυμιάσεων,   ύπαρξη
πυροσβεστήρων,   κλπ.

ε.  Την  εξασφάλιση παροχής πρώτων  βοηθειών, χώρων  υγιεινής και υγειονομικού  εξοπλισμού
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών,  φαρμακείου,  αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ).

στ.  Την  εξασφάλιση της δωρεάν  χορήγησης  Μέσων  Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)  στους
εργαζόμενους όπως: προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα  γιλέκα, ολόσωμες
ζώνες   ασφαλείας,   γυαλιά,   κλπ,  εφόσον τους  ενημερώσει εκ  των προτέρων  σχετικά  με τους
κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες
για τη χρήση του. 

10) Ο ανάδοχος υποχρεούται :

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

β.  Να  τηρεί  τις  απαιτήσεις  ασφάλειας  που  αφορούν σε  εργασίες εναπόθεσης υλικών στις
οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου.

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των
κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου.

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης,
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων.

ε.   Να τηρεί  μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν κραδασμούς, θόρυβο,
προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων.

11) Τα μηχανήματα έργου θα πρέπει να συνοδεύονται από:

 Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας

 Άδεια κυκλοφορίας

 Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.

 Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)

 Άδειες χειριστών μηχανημάτων (σημειώνεται  ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος  συνοδεύει
τον χειριστή).

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

 Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος,  οδηγίες χρήσης,  συντήρησης και
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού.
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12) 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:

Κ  α  τ      ε  δ      α  φ      ί  σε  ις  

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

Ε      κ  σ  κ  αφ  έ      ς   (  θ  ε  μ  ε  λ      ί  ω      ν  ,   τ      ά  φ      ρ  ω      ν  ,   φ      ρ  εά  τ      ω      ν  ,         κ  λπ      )  ,         Α  ν  τ      ι  σ  τ      ηρί  ξ      ε  ις   :

Ν. 495/76,  ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17,  40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και
αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00,  Ν.  2168/93,
ΠΔ   396/94   (αρ.9   παρ.4   παραρτ.   ΙΙΙ),   ΥΑ  3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι
τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού
: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12,  παραρτ. IV μέρος Β  τμήμα  ΙΙ παρ. 10 ).

Ικρ  ι  ώ      μ  α  τ      α         κ  α  ι         κ  λ      ίμ  α  κ  ε  ς,         Ο  δ      οί         κυκ  λ      ο  φ      ορί  α  ς         –         ζ  ώ      ν  ε  ς         κ  ι      ν  δ      ύ      ν  ου,         Ε      ρ  γ      ασ  ί      ε  ς   σ  ε         ύ  ψ      ος,  
Ε      ρ  γ      ασ  ί  ε  ς   σ  ε   στ  έ      γ      ε  ς.  

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

Ε      ρ  γ      ασ  ί  ε  ς   σ  υ  γ      κό  λλ      η  σ  ης,         ο  ξ      υ  γ      ο  ν  οκκο  π      ής &   λ      οι  π  έ      ς θ  ε  ρ  μ  έ      ς     ε  ρ  γ      ασ  ί  ε  ς  

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. 

Κ  α  τα      σ  κ  ε  υή           δ      ομι  κ  ώ      ν           έ      ρ  γ  ω      ν           (  κ  τ      ίρ  ι  α  ,           γ  έ      φ      υρ  ε  ς,           τ      οί  χ      οι           α      ν  τ      ι  σ  τ      ήρι  ξ      ης,   
δ      ε  ξ      α  μ  ε      ν  έ      ς,κ.λ.π,  

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

Προ  ε  τ      οιμ  ασ  ία     κ  α      ι   δ      ι  ά  ν  οι  ξ      η   σ  ηρ  ά  γγ      ω      ν     κ  α  ι   λ      οι  π  ώ      ν     υ  π      ο  γ      ε  ί  ω      ν     έ      ρ  γ  ω      ν  .  

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες,  υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας
και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης
έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης) Ν.495/76, ΠΔ
413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00,  Ν.  2168/93,  ΠΔ
396/94   (αρ.9   παρ.4   παραρτ.   ΙΙΙ),   ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής :  ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96,  ΥΑ 3009/2/21-γ/94,   ΠΔ 455/95 και η  τροπ.
αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10).

Α  κο  λ      ου  θ      εί         κ  α  τ      ά  λ      ο  γ      ος         με         τ      α         ν  ομο  θ      ε  τ      ήμ  α  τ      α         κ      αι         τ      ις         κ  α      ν  ο      ν  ι  στ      ι  κ  έ      ς         δ      ι  α  τ      ά  ξ      ε  ις  
π      ου    π      ε  ρι  λ      α  μβ  ά      ν  ου      ν    τ      α    α  π      α  ι  τ      ού  μ      ε      ν  α    μέ      τ      ρα    ασ  φ      ά  λ      ε  ι  ας         κ  αι         υ  γ      ε  ί  ας         σ  τ      ο  
ε  ρ  γ      ο  τ      ά  ξ      ιο.  
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Ο Συντάξας

Μάρκος Μαραγκός
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Διακοδημητρίου Δαυίδ
Πολιτικός Μηχανικός
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