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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1  ο          Αντικείμενο –   Θεσμικό πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης.
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και ειδικούς συμβατικούς
όρους,  σύμφωνα  με  τους  οποίους  και  σε  συνδυασμό  με  την  ισχύουσα  Νομοθεσία,  και  με  τους
Τεχνικούς Όρους της Μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Πρότυπες και λοιπές Τεχνικές Προδιαγραφές,)
καθώς και με τα χορηγούμενα από την Υπηρεσία διαγράμματα, σχέδια κλπ. και τις έγγραφες εντολές
της, θα εκτελεσθεί η σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: "Συντήρηση, αποκατάσταση
ζημιών  –  βελτίωση  –  επέκταση  των  εγκαταστάσεων  φωτεινής  σηματοδότησης  του
επαρχιακού  οδικού  δικτύου  Μ.Ε.  Θεσσαλονίκης  2019-2020",  προϋπολογισμού  τετρακοσίων
χιλιάδων ευρώ (400.000,00 €)..
Στην παρούσα σύμβαση  ισχύει η κάτωθι νομοθεσία:

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του  ν.  4314/2014 (Α'  265), “Α) Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α'  297)  και  άλλες  διατάξεις”  και  του  ν.
3614/2007  (Α'  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  
της  παρ.  Ζ  του  Ν.  4152/2013  (Α'  107)  «Προσαρμογή  της  ελληνικής  νομοθεσίας  στην  Οδηγία
2011/7  της  16.2.2011  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  εμπορικές
συναλλαγές», 
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) [ισχύει κατά περίπτωση]
του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών [ισχύει
κατά περίπτωση]
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», , 
του  ν.  3310/2005  (Α'  30)  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων  του  αναδόχου  με  τα  στοιχεία  του  Ε.Σ.Ρ.,  του  π.δ/τος  82/1996  (Α'  66)
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν  στις  διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα»1, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’
1673)  σχετικά  με  τα  ‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  ν.3310/2005,  όπως
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’,  καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών  με  αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών  στις  οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,[συμπληρώνεται κατά περίπτωση]
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,, 
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 
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του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”, 
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
της  με  αρ.  57654  (Β’  1781/23.5.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

της με αρ.  56902/215 (Β'  1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και  Ανάπτυξης
«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που  αναφέρονται  ρητά  ή  απορρέουν  από  τα  οριζόμενα  στα  συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού
και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 2  ο        Χρηματοδότηση
Η παρούσα παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών
Δαπανών από Ιδίους  Πόρους  (απόφαση 175/2018  με  θέμα:  « η Τροποποίηση Προγράμματος
Επενδυτικών  Δαπανών  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης  χρηματοδοτούμενων
από (α) Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμματων Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ)  (β)  Ίδιους  Πόρους  …..έτους  2018”»  ΑΔΑ:  756Ζ7ΛΛ-ΤΑΨ  /  αριθ.  ενάρ.  έργου
2131ΘΕΣ003ΙΔΠ18.
Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί με ΑΔΑΜ: 18REQ003723957. Η έγκριση κατασκευής του
δημοπρατούμενου έργου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε με την αριθμ. πρωτ.
468348(12062).-15-10-2018  (α/α  3546)  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  με  ΑΔΑΜ
18REQ003838841 με κατανομή είκοσι χιλιάδες ΕΥΡΩ (20.000,00€) για το 2018 καθώς και δέσμευση
πίστωσης ύψους 125.000,00€ σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του Π/Υ 2019, και δέσμευση
πίστωσης ύψους 180.000,00€ σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του Π/Υ 2020 και δέσμευση
πίστωσης ύψους 75.000,00€ σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του Π/Υ 2021 για την εκτέλεση
του ως άνω εγκεκριμένου έργου.
Για το  συγκεκριμένο έργο  δεν υπάρχει  αναγκαιότητα τήρησης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειο-
δότησης σύμφωνα με το αρ.πρωτ. ΛΠ οικ.100357 19/1/2016 έγγραφο Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας / Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

ΑΡΘΡΟ 3  ο    Έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύμβαση.
Τα  συμβατικά  στοιχεία  της  παρούσας  παροχής  υπηρεσιών  αναφέρονται  και  ισχύουν  με  την
παρακάτω καταγραφόμενη σειρά:  

 α)  Σύμβαση ανάθεσης παροχής γεν. υπηρεσιών.
β)  Η διακήρυξη. 
γ)   Το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβασης (ΕΕΕΣ) που κατέθεσε στον διαγωνισμό ο   
       οικονομικός φορέας.
δ)  Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου.
ε)  Το περιγραφικό Τιμολόγιο Μελέτης (ως συνημμένο στοιχείο της Διακήρυξης).
ζ)  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  της διακήρυξης).
η)  Οι Τεχνικές Προδιαγραφές (Τ.Π.) (ως συνημμένο στοιχείο της Διακήρυξης), 
θ)  Η Τεχνική Περιγραφή  (ως συνημμένο στοιχείο της Διακήρυξης)

       ι)  Όλα τα υποβληθέντα στοιχεία αφορώντα τα  «κριτήρια επιλογής» που αναφέρονται  στην
παραγρ. 2.2.9.2  της διακήρυξης που υπεβλήθησαν ως «αποδεικτικά μέσα» από τον διαγωνιζόμενο
οικονομικό φορέα και εκείνα της Τεχνικής του Προσφοράς, τα οποία αφορούν την επιχείρησή του και
(δυνητικά) τον «τρίτο» φορέα, στις ικανότητες του οποίου δήλωσε ότι στηρίζεται. 
Το  περιεχόμενο  της  προς  υπογραφή  σύμβασης,  θα  είναι  σύμφωνο  προς  το  αντίστοιχο  σχέδιο
«Σύμβαση ανάθεσης παροχής γενικών υπηρεσιών» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIII της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 4  ο    Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

3



4.1  Με  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  άρθρου  105,  παράγρ.  4  του  Ν.4412/2016,  ο  προσωρινά
ανακηρυχθείς ανάδοχος  καλείται  να προσέλθει  για υπογραφή της σύμβασης το βραδύτερο εντός
είκοσι (20) ημερών από την  κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης της αναθέτουσας
αρχής, προσκομίζοντας παράλληλα και την εγγυητική επιστολή «καλής εκτέλεσης», περί της οποίας η
παράγρ.  4.1  της  διακήρυξης,  διαφορετικά  κηρύσσεται  έκπτωτος  κατά  τις  παραπάνω  κείμενες
διατάξεις.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει  συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου και
καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
4.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα μπορεί να αποδεσμεύεται τμηματικά, αναλογικά προς το ποσό
που αναλογεί  στην  αξία  του  μέρους  του  τμήματος  των  υπηρεσιών,  υλικών και  εργασιών που
παραλήφθηκε  οριστικά, σε  σχέση  με  την  δαπάνη  όλου  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  (ίδε  εν
προκειμένω  το  άρθρο  12,  παράγρ.12.2  της  παρούσας).  Η  αποδέσμευση  αυτή  μπορεί  να
πραγματοποιείται μέχρι ποσοστού 60% του κατά τα ανωτέρω προκύπτοντος ποσού της εγγύησης,
ενώ το υπόλοιπο 40% αυτής θα αποδοθεί μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης του άρθρου 21 της
παρούσας και υπό τον όρο έκδοσης σχετικής απόφασης εκ μέρους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για
την επιτυχή ολοκλήρωση του χρόνου εγγύησης, προκειμένης της απαλλαγής του αναδόχου από την
περαιτέρω σχετική ευθύνη.  

ΑΡΘΡΟ 5  ο          Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης - Ποινικές ρήτρες.

5.1  Συνολική προθεσμία:
Η διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται σε 24 μήνες. 
Δεν προβλέπεται η εφαρμογή ποινικής ρήτρας για την συνολική προθεσμία, δεδομένου ότι  το βασικό
αντικείμενο της σύμβασης (τμήμα Α! του Προϋπολογισμού αφορά υποχρεώσεις του αναδόχου που
τούτος οφείλει να εκτελεί σε τακτική χρονολογική  βάση είτε με περιοδική κατά περίπτωση διαδοχή,
ενώ τα λοιπά (μέρη Β! και Γ!)  θα εκτελούνται  κατά περίπτωση, ανάλογα προς την συγκυρία των
συμβάντων,

5.2 Τμηματικές προθεσμίες: 
Για το αντικείμενο των Β! και Γ! μερών του Προϋπολογισμού (παραγρ. 1.1.1.(β) και .(γ) της Τεχν.
Περιγραφής), καθώς και για την διασφάλιση της εμπρόθεσμης εκ μέρους του αναδόχου διάθεσης των
αναγκαίων  υλικών  πόρων  και  μέσων  στην  εκτέλεση  της  σύμβασης  (παραγρ.   2.4  της  Τεχν.
Περιγραφής και παράγρ. 17.4  και 17.5 της παρούσας Ε.Σ.Υ.), προβλέπεται η τήρηση τμηματικών
προθεσμιών. Η οποιαδήποτε κατά περίπτωση ή/και επαναλαμβανόμενη παραβίαση εκ μέρους του
αναδόχου των ως άνω τασσόμενων προθεσμιών στην παροχή των υπηρεσιών κατά την εκτέλεση της
παρούσας σύμβασης, θα συνεπάγεται, όπως αναφέρεται αναλυτικότερα στα επόμενα εδάφια (α) έως
(δ)  της  παρούσας  παραγράφου,  την  επιβολή  ποινικών  ρητρών  για  παραβίαση  τμηματικής
προθεσμίας  της  σύμβασης  ,  κατ’  εφαρμογή  της  παραγρ.  2,  εδάφιο   (γ),  του  άρθρου  218  του
Ν.4412/2016.   Οι  κατά περίπτωση εφαρμοστέες ποινικές ρήτρες θα  αφαιρούνται/  συμψηφίζονται
από/ με την αμοιβή του αναδόχου,  η παρακράτηση δε αυτή δεν θα αίρεται με το αιτιολογικό της
τήρησης της τελικής προθεσμίας της παρούσας σύμβασης παροχής  γενικών υπηρεσιών.
Διευκρινίζεται ότι το θεμιτό όριο της παρακράτησης των ποινικών ρητρών για την παραβίαση των
τμηματικών προθεσμιών, όπως ορίζεται στα εδάφια (α) και (β) της παραγρ. 2 του άρθρου 218 του
Ν.4412/2016, θα υπολογίζεται  επί του συνολικού τιμήματος  των υπηρεσιών που περιλαμβάνει ο
Προϋπολογισμός της σύμβασης, λαμβανομένου υπόψη ότι η οποιαδήποτε εκ μέρους του αναδόχου
εκπρόθεσμη  παροχή  υπηρεσιών  αποτελεί  ως  παραβίαση  αυτονόητα  αναπόσπαστο  μέρος  του
συνόλου των σχετικών με την εν λόγω παροχή υποχρεώσεών τούτου και δεν μπορεί να διαχωρισθεί
σε κατά περίπτωση παράβαση.
Οι εκ μέρους του αναδόχου υποχρεώσεις προς τήρηση των συμβατικά προβλεπόμενων προθεσμιών,
ανακεφαλαιωτικά είναι οι ακόλουθες:
α) Η προσέλευση του προσωπικού του επί  τόπου ενός κόμβου και  εντός του κατά περίπτωση
οριζόμενου στις  παραγρ.   2.2.3 και  2.3.2.(β)   της  Τεχν.  Περιγραφής  «χρόνου απόκρισης»,  με
σκοπό την  παρέμβασή του για  την  παροχή των υπηρεσιών ή  για  την  εκτέλεση  των επί  μέρους
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εργασιών που θα στοχεύουν στην διαπίστωση ή/και  στην άρση βλαβών είτε στην αποκατάσταση
μικρής  κλίμακας φθορών και  ζημιών από γήρανση του  υλικού ή  από δυναμικά  αίτια,  εντός  των
προθεσμιών που αναφέρονται διεξοδικότερα στις παραπάνω παραγράφους της Τεχν. Περιγραφής.
β) Η άρση βλαβών, η αποκατάσταση φθορών και ζημιών από παλαιότητα ή δυναμικά αίτια σε μία
εγκατάσταση, ή/και  η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων συμβατικά προβλεπόμενων δραστηριοτήτων
του  αναδόχου,  προκειμένου  τούτη  να  επανέλθει  σε  κανονική  και  ασφαλή  λειτουργία,  είτε  να
τροποποιηθεί,  ή/και  να  βελτιωθεί  σύμφωνα  προς  τις  οδηγίες  της  Υπηρεσίας,  εντός   εύλογης
προθεσμίας κατά την αιτιολογημένη κρίση της τελευταίας, αρχομένης  μετά την διαπίστωση της
βλάβης/ φθοράς και την έκδοση σχετικής  εντολής αποκατάστασής της στον ανάδοχο. 
γ) Η εφαρμογή και θέση από τον ανάδοχο σε λειτουργία των διατάξεων τηλεεπιτήρησης (τόσο των
αντίστοιχων  προς  εκείνες  που  ήδη  διαθέτει  η  Υπηρεσία,  όσο  και  του  ηλεκτρονικού  Συστήματος
Τηλεματικού  Ελέγχου  και  Επιτήρησης)  που  προβλέπονται  για  τις  εγκαταστάσεις  φωτ.
σηματοδότησης,  σύμφωνα  με  την  παραγρ.  17.4  της  παρούσας  Ε.Σ.Υ.  εντός   προθεσμίας  6
εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης. 
δ)  Η έγκαιρη συγκρότηση από τον ανάδοχο ηλεκτρονικού εργαστηρίου καθώς και η δημιουργία και
διατήρηση  αποθέματος  εφεδρικών  ανταλλακτικών  και  των  ειδικών  υλικών  και  εξοπλισμού  που
προβλέπεται στις παράγρ. 2.4.1 και 2.4.2 της Τεχν. Περιγραφής και της παραγρ. 17.5 της παρούσας
Ε.Σ.Υ. εντός  προθεσμίας 3 εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης.

5.3   Ποινικές ρήτρες:
α) Αμέλεια  ή/και  υπαίτια  αδυναμία  του   αναδόχου  στην  τήρηση  της  προθεσμίας  σχετικά  με  τον
«χρόνο  απόκρισης»,  κατά  τα  αναφερόμενα στην  περίπτωση  α΄ της  παραπάνω παραγρ.  5.2,  θα
επισύρει εις βάρος του ποινική ρήτρα τριάντα ευρώ (30,00 €) ανά εγκατάσταση που τελεί σε βλάβη, η
οποία θα επαναλαμβάνεται, προστιθέμενη σωρευτικά στην αρχική, για κάθε 24-ωρο καθυστέρησης,
μετά από την άπρακτη παρέλευση του «χρόνου απόκρισης».
β) Αμέλεια ή/και υπαίτια αδυναμία του  αναδόχου στην τήρηση της προθεσμίας που του έταξε η
Υπηρεσία για την αποκατάσταση της  βλάβης/ φθοράς, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση β΄ της
παραπάνω  παραγρ.  5.2,  θα  επισύρει  εις  βάρος  του  ποινική  ρήτρα  εξήντα  ευρώ  (60,00  €)  ανά
εγκατάσταση και για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης μετά την άπρακτη λήξη του εύλογου
κατά  την  αιτιολογημένη  κρίση  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  χρόνου  που  απαιτείται  για  την
αποκατάσταση της βλάβης/ φθοράς. 
γ)  Αμέλεια ή/και υπαίτια αδυναμία του αναδόχου για την εφαρμογή και θέση απ’ αυτόν σε λειτουργία
του ηλεκτρονικού Συστήματος Τηλεματικής Επιτήρησης που προβλέπεται για τις εγκαταστάσεις φωτ.
σηματοδότησης, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραπάνω παραγρ. 5.2, θα επισύρει
εις βάρος του ποινική  ρήτρα εκατό ευρώ (100,00 €), ανά ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης μέχρι
την  πλήρη  υλοποίηση  της  εν  λόγω  υπηρεσίας  για  το  σύνολο  των  κατά  την  παρούσα  Μελέτη
εντασσόμενων στο Σ.Τ.Ε. εγκαταστάσεων. Ενδεχόμενη δυσλειτουργία του Σ.Τ.Ε.Ε.  μετά την θέση
τούτου  σε  κανονική  λειτουργία,  θα  θεωρείται  ότι  αποτελεί  βλάβη  του  Συστήματος  και  θα
αντιμετωπίζεται  τόσο  από πλευράς προθεσμίας  στην  αποκατάστασή της,  όσο  και  συνεπειών εις
βάρος του αναδόχου (επιβολής ποινικών ρητρών), σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση  β΄ της
παραγρ. 5.3. 
δ) Αμέλεια  ή/και  υπαίτια  αδυναμία  του  αναδόχου  για  την  έγκαιρη  συγκρότηση  ηλεκτρονικού
εργαστηρίου καθώς και την δημιουργία και διατήρηση αποθέματος εφεδρικών ανταλλακτικών και των
ειδικών υλικών και εξοπλισμού, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση  δ΄ της παραπάνω παραγρ.
5.2, θα επισύρει εις βάρος του ποινική ρήτρα διακόσια ευρώ (200,00 €), ανά ημερολογιακή ημέρα
καθυστέρησης μέχρι την πλήρη υλοποίηση της εν λόγω υπηρεσίας.
Διευκρινίζεται ότι τόσο για την άρση βλαβών όσο και για την αποκατάσταση φθορών (παρ. 2.2 και
2.3.2 της Τεχνικής Περιγραφής) για τις οποίες η εκτίμηση του εύλογου χρόνου αποκατάστασης ανήκει
στην αιτιολογημένη κρίση της Υπηρεσίας, θα θεωρείται ότι η βλάβη είτε η φθορά αποκαταστάθηκαν
εφόσον παρέρχεται τουλάχιστον ένα 6-ωρο αδιατάρακτης λειτουργίας του κόμβου, έπειτα από την
ενημέρωση της Υπηρεσίας υπό του  αναδόχου ότι τούτος προέβη στην δέουσα αποκατάσταση της
λειτουργίας της βλαβείσας εγκ/σης. Ο όρος τούτος δεν θα ισχύσει εφόσον στο μεσολαβήσαν χρονικό
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διάστημα επισυμβεί στην συγκεκριμμένη εγκατάσταση νέα βλάβη από αλλογενή αιτία.
Ο προβλεπόμενος «χρόνος απόκρισης» για την άρση βλαβών/ φθορών θα παρατείνεται εφόσον για
λόγους ανώτερης βίας θα είναι  αδύνατη η προσέλευση συνεργείων του  αναδόχου στο τόπο του
κόμβου. Ως ανώτερη βία θα θεωρείται – πλην των άλλων – και η δυσχέρεια λόγω κακοκαιρίας στην
οδική  επικοινωνία  προς  την  εγκ/ση,  είτε  η  εκτέλεση  εργασιών  από  τρίτους,  οι  οποίες  θα
παρεμποδίζουν τις εργασίες που οφείλει να εκτελέσει ο ανάδοχος.  
Η  εφαρμογή  εκ  μέρους  της  Υπηρεσίας  οιασδήποτε  εκ  των  παραπάνω  αναφερόμενων  ποινικών
ρητρών, για παραβίαση προθεσμιών που χαρακτηρίζονται ως τμηματικές, προϋποθέτει την έγγραφη
προειδοποίηση  του   αναδόχου  καθ'  οιονδήποτε  τρόπο,  μεταξύ  των  οποίων  και  η  αποστολή
μηνύματος  δια  τηλεομοιοτυπίας  (FAX)  από  την  Υπηρεσία  προς  τον  πρώτο,  για  την  εκτέλεση
συγκεκριμένης συμβατικής υποχρέωσης του μέσα σε ρητά κατονομαζόμενα  και εύλογα χρονικά όρια.

ΑΡΘΡΟ 6  ο          Τρόπος  παροχής των γενικών υπηρεσιών.
Η αρμόδια υπηρεσία ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγη-
τή υπάλληλο της υπηρεσίας. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλε-
σης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους
όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευ-
θύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
Για την τμηματική οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και των εργασιών, με σκοπό τη σύνταξη των
σχετικών  πρωτοκόλλων  (Π.Τ.Ο.Π.Υ.)  η αναθέτουσα  αρχή  ορίζει  τριμελή  επιτροπή  τεχνικών
υπαλλήλων.
Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το περιεχόμενο των συμβατικών όρων
και  των  λοιπών  στοιχείων  (σχεδίων,  διαγραμματων  κ.λ.π.)  της  εγκεκριμένης  Μελέτης.  Τυχόν
απαιτηθησόμενες μετατροπές ή σχέδια της Μελέτης δυνατόν να συντάσσονται από τον  ανάδοχο,
έπειτα από σχετική συνεννόηση και εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία και θα τα εγκρίνει.
Η διαδικασία αυτή είναι απολύτως αναγκαίο να τηρείται ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις τροποποιήσεως
των προγραμμάτων σηματορύθμισης των εγκ/σεων.  Ο  ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί πάντοτε τις
οδηγίες του επόπτη. Οι τιμές μονάδος των προς παροχή γενικών υπηρεσιών, της προμηθείας των
ανταλλακτικών  του  ηλεκτρον.  εξοπλισμού  και  των  ειδικών  υλικών  των  εγκ/σεων,  καθώς  και  των
εργασιών συντήρησης και επισκευών που περιλαμβάνονται στο Τιμολόγιο της Μελέτης ισχύουν για
όλες τις εγκαταστάσεις  της σύμβασης. 
Κάθε κακοτεχνία, για την οποία -κατά την αιτιολογημένη κρίση της Υπηρεσίας- ως υπαίτιος κρίνεται ο
ανάδοχος, θα καθαιρείται άμεσα απ’ αυτόν και θα ανακατασκευάζεται με δικές του δαπάνες, άνευ
ουδενός  δικαιώματος  αποζημίωσής  του  γι'  αυτό.  Κάθε  υλικό  μη  σύμφωνο  με  τους  όρους  των
Τεχνικών Προδιαγραφών που ισχύουν για την παρούσα Μελέτη θα απομακρύνεται αμέσως από τον
ανάδοχο. 
 Διευκρινίζεται επίσης ότι στις τιμές του  συμβατικού Τιμολογίου περιλαμβάνεται η δαπάνη χρήσης
των μηχανημάτων και η μεταφορά στα σημεία τοποθέτησης των διαφόρων υλικών και συσκευών που
ενδεχόμενα θα απαιτηθούν, όπως η δαπάνη χρήσης γερανοφόρου και/είτε καδοφόρου οχήματος για
την  τοποθέτησή των αντίστοιχων υλικών που αφορούν την συντήρηση των εγκαταστάσεων (π.χ.
ιστών με βραχίονα, πλαισίων ανάρτησης σηματοδοτών κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 7  ο          Τόπος διαμονής του αναδόχου - διαταγές της Υπηρεσίας
7.1. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει εγγράφως στην
Δ/νουσα Υπηρεσία την έδρα της επιχείρησής του και την ακριβή της διεύθυνση,  σε περίπτωση δε
οποιασδήποτε σχετικής μελλοντικής μεταβολής των εν λόγω στοιχείων μέχρις της περαίωσης και
οριστικής παραλαβής της παρούσας σύμβασης, θα είναι επίσης υποχρεωμένος να αναφέρει την εν
λόγω μεταβολή πάραυτα.
Με γραπτή δήλωσή του επίσης ο ανάδοχος, εφόσον δεν είναι ο ίδιος κάτοικος Θεσσαλονίκης, θα
διορίσει τον αντίκλητό του, υποβάλλοντας συγχρόνως με την δήλωση αυτή και έγγραφη αποδοχή του
διορισμού του από τον αντίκλητο.
Ο  αντίκλητος  θα  πρέπει  να  είναι  κάτοικος  Θεσσαλονίκης,  προς  αυτόν  δε  θα  κοινοποιούνται  τα
έγγραφα  της  Υπηρεσίας.  Κάθε  αλλαγή  του  αντικλήτου  όπως  επίσης  και  κάθε  μεταβολή  της
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διεύθυνσής του κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα πρέπει  να αναφέρεται  πάραυτα στην
Διευθύνουσα Υπηρεσία.

7.2. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί ο ανάδοχος ή ο αντίκλητός του στην  διεύθυνση που δήλωσε για
να παραλάβει, είτε αν τούτος αρνηθεί να παραλάβει έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον  ανάδοχο ή
αυτόν τούτον τον αντίκλητο, τότε τούτο κοινοποιείται μέσω της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή άλλου
δημοσίου οργάνου στη δηλωθείσα διεύθυνσή τους,  εφαρμοζόμενων ανάλογα στην τελευταία αυτή
περίπτωση  των  σχετικών  διατάξεων  της  Πολιτικής  Δικονομίας  και   συντασσόμενου  σχετικού
αποδεικτικού επίδοσης ή θυροκόλλησης (κατά τις διατάξεις του Κ.Π.Δ.).

ΑΡΘΡΟ 8  ο          Δ/νση των υπηρεσιών και συμμόρφωση του αναδόχου προς τη σύμβαση και τις
λοιπές διαταγές της Υπηρεσίας – Ορισμός δ/ντή έργου
8.1.  Ο  ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος,  καθ'  όλη την διάρκεια   της εκτέλεσης της σύμβασης,  να
διευθύνει  τις  υπό  εκτέλεση  εργασίες/υπηρεσίες  αυτοπροσώπως  είτε  με  ειδικά  εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό του που θα διαθέτει την αναγκαία τεχνική κατάρτιση, είτε τέλος από τον αναπληρωτή
αυτού του τελευταίου με τα αυτά προσόντα. 
Ο ανάδοχος,  είτε  εναλλακτικά  τα  παραπάνω άτομα που τούτος  θα  ορίσει  ως αναπληρωτές  του,
οφείλουν κατ’ ελάχιστο να διαθέτουν τα προσόντα, ήτοι την ορισμένη κατάρτιση, εμπειρία και τεχνικά
προσόντα, για τα οποία ο ανάδοχος στην προσφορά του, αναφερόμενος στους ανθρώπινους πόρους
της επιχείρησής του, δεσμεύθηκε ότι θα διαθέτει για την εκτέλεση της σύμβασης.
  Σημειώνεται ότι οι παραπάνω ενέργειες του αναδόχου, για τον ορισμό εκπροσώπων, δεν θα είναι
απαραίτητες εάν από τα στοιχεία που συνυπέβαλε με την προσφορά του στον διαγωνισμό με τα
οποία  τεκμαίρονταν  η  τεχνική  του  ικανότητα,  προκύπτει  δέσμευση  τούτου  για  την  άσκηση
αυτοπρόσωπης δ/νσης των έργων. 

Για την υπογραφή από τον  ανάδοχο οποιωνδήποτε εγγράφων που έχουν σχέση με την εκτέλεση
της  σύμβασης,  ελλείψει  αναλυτικότερου  σχετικού  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης  διαδικαστικού
πλαισίου του νόμου εφαρμόζονται  αναλογικά προς το  άρθρο 143 του Ν.  4412/2016 οι  σχετικές
διατάξεις "περί εκπροσώπησης". Τα παραπάνω αναφερόμενα στο παρόν άρθρο πρόσωπα μπορούν,
εφόσον τύχουν σχετικής εξουσιοδότησης από τον  ανάδοχο που θα κατατεθεί στην Υπηρεσία, να τον
αντιπροσωπεύουν επίσης και κατά την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που αφορούν την
παρούσα  σύμβαση  και  αναφέρονται  στα  επόμενα  άρθρα  της  παρούσας,  όπως  Πρωτοκόλλων
Τμηματικής  Οριστικής  Παραλαβής  Υπηρεσιών  (Π.Τ.Ο.Π.Υ.)  και  των  επιμετρήσεων  εν  γένει,  των
Λογαριασμών -πιστοποιήσεων με τα συνοδεύοντα αυτές  στοιχεία, όπως επίσης και να υποβάλουν
ενστάσεις και προσφυγές σε περιπτώσεις διαφωνιών. 

8.2.  Ο   ανάδοχος  υποχρεούται  να  εφαρμόζει  πιστά  την  εγκεκριμένη  από την  Υπηρεσία  Μελέτη
παροχής υπηρεσιών και τα σχετικά με αυτήν σχέδια και διαγράμματα, προγράμματα σηματορύθμισης
κόμβων κ.λ.π. να τηρεί τις διαστάσεις και την διάταξη των διαφόρων τμημάτων ή μερών κλπ, και να
συμμορφώνεται επακριβώς προς τις διατάξεις της παρούσας και των λοιπών συμβατικών τευχών της
Μελέτης.

8.3. Εάν κατά την διάρκεια της  παροχής των υπηρεσιών του, ο ανάδοχος αντιμετωπίσει συνθήκες ή
εμπόδια που δεν είχαν προβλεφθεί από την σύμβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Δ/νουσα
Υπηρεσία υποβάλλοντας συγχρόνως και ενδεχόμενες προτάσεις του για την αντιμετώπισή τους. Ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις διαταγές της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση
διαφωνιών ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 174 και 175 του Ν.4412/2016 περί «επίλυσης
διαφορών».

8.4. Ο ανάδοχος δεν αποζημιώνεται για μεταβολές των προβλεπομένων να παρασχεθούν απ’ αυτόν
στην παρούσα σύμβαση υπηρεσιών, που γίνονται χωρίς την έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας και οι
οποίες  συνεπάγονται  μεγαλύτερη  δαπάνη,  έστω  και  εάν  αυτές  αποτελούν  βελτίωση  των
προβλεπομένων.  Για  κάθε  μεταβολή,  από  την  οποία  προέρχεται  οικονομία,  καταβάλλεται  στον
ανάδοχο μόνο η ανάλογη προς την υπηρεσία που παρασχέθηκε δαπάνη.
Αν από την μεταβολή αυτή προκύψει πλημμελής κατασκευή, εφαρμόζονται εις βάρος του αναδόχου
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αναλογικά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 220 του Ν4412/2016.

8.5. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε επείγοντα περιστατικά να συμμορφώνεται προς τις  προφορικές
εντολές  του   Επόπτη  για  την  αποκατάσταση φθορών  και  βλαβών που  ενέχουν  κίνδυνο  για  την
κυκλοφοριακή ασφάλεια. Στην περίπτωση όμως αυτή, η οποιαδήποτε εντολή οφείλει να καταχωρείται
είτε εκ μέρους του Επόπτη , είτε από τον ίδιο τον ανάδοχο – εν είδει γραπτής επιβεβαίωσης – στα
Δελτία Συμβάντων (ίδε παράγραφο 2.5.3 της Τεχν.Περιγραφής).  Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης –
εφόσον κατά περίπτωση συγκεκριμένα του ζητηθεί από τον επόπτη-  να έχει φωτογραφίες από τις
έκτακτες επεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών ως αναπόσπαστο τμήμα των δελτίων συμβάντων της
παροχής υπηρεσιών.
8.6. Ο ανάδοχος, ειδικά σε ότι αφορά τις τμηματικές παραλαβές ή/και τις σχετικές με αυτές αφανείς
εργασίες, υποχρεούται –εφόσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία- να μεταφέρει με δικό του μεταφορικό
μέσο την Επιτροπή που έχει ορισθεί για την συγκεκριμένη παραλαβή στις θέσεις όπου εκτελούνται οι
υπηρεσίες/  εργασίες,  προκειμένου  αυτές  να  θεωρούνται  από  τα  αρμόδια  μέλη  τους  και  να
πραγματοποιείται ο επιβαλλόμενος έλεγχος για την παραλαβή τους.  

ΑΡΘΡΟ 9  ο          Ποιότητα – Προδιαγραφές  υλικών συντήρησης. 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή των κάθε φύσεως υπηρεσιών θα είναι καινούργια,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, ιδιαιτέρως δε στα αντίστοιχα τεύχη της
Τεχν.  Συγγραφής  Υποχρεώσεων  και  του  Τιμολογίου.  Επισημαίνεται  γενικά,  ότι  ο  νέος  ειδικός
εξοπλισμός και τα υλικά των εγκ/σεων, καθώς και τα νέα υλικά που ομοίως θα ενσωματώνονται κατά
την  εκτέλεση  των  εργασιών  συντήρησης  και  επισκευών,  τα  οποία  πρόκειται  να  χρησιμοποιεί  ο
ανάδοχος,  οφείλουν  -όπου  τούτο  είναι  εφικτό-  να  πληρούν  τις  απαιτήσεις  των  ισχυόντων  στην
επικράτεια  Κανονισμών,  Προτύπων  και  λοιπών  Προδιαγραφών  που  αναφέρονται  στα  επόμενα
εδάφια.  Τα ανταλλακτικά του ηλεκτρον.  εξοπλισμού,  καθώς και  οποιαδήποτε  άλλα υλικά  που θα
τοποθετούνται  σε  περίπτωση  αντικατάστασης  φθαρμένων,  για  τα  οποία  δεν  είναι  εφικτή  η
συμμόρφωση στους παραπάνω περιορισμούς, θα είναι όμοια με τα υλικά που αποξηλώνονται. 
Οι Προδιαγραφές και οι Κανονισμοί που σύμφωνα με τους όρους αυτούς  ισχύουν, είναι οι ακόλουθοι:
1. Ο Τεχνικός Κανονισμός «Για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για τους ρυθμιστές φωτεινής
σηματοδότησης  κυκλοφορίας  οχημάτων  και  πεζών»  (Απόφ.  ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254,  Φ.Ε.Κ.
1321/23.5.2014, τεύχος Β! ).   
2. Ο Τεχνικός Κανονισμός  του ΥΠΟΜΕΔΙ «για τον καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για  φωτεινούς
σηματοδότες ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών», (ΦΕΚ 3007/26.11.2013, τεύχος Β!).
3. Η Τεχνική Προδιαγραφή ΔΚ-5 (επαγωγικοί ανιχνευτές κυκλοφορίας) που εγκρίθηκε με την υπ'
αριθμ. ΕΠ3/0/15465/26-3-82 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Αναθεώρηση Οκτώβρ./ έτους 1984).
4.  Η  Τεχνική  Προδιαγραφή  ΦΣ-6  (απλός  ιστός  σηματοδοτών)  που  εγκρίθηκε  με  την  υπ’αριθμ.
Γ6/0/1/76/Φ62/4-9-75 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με κατισχύοντα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα
αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του εγκεκριμμένου Τιμολογίου της Μελέτης και του τεύχους των
Τεχν. Προδιαγραφών.
5. Η Τεχνική Προδιαγραφή ΦΣ-7.δ (μεταλλικός εξάγωνος ιστός μετά βραχίονος για την ανάρτηση-
στήριξη των σηματοδοτών οχημάτων), με κατισχύοντα ως βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά (διαστάσεις
τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του εγκεκριμμένου Τιμολογίου της Μελέτης και του τεύχους
των Τεχν.Προδιαγραφών.
6. Η Τεχνική Προδιαγραφή ΦΣ-9 (γειωτές), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Γ6/0/1/76/Φ62/4-9-75
απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
7. Η Τεχνική Προδιαγραφή ΦΣ-10 (γενικές παρατηρήσεις επί της βαφής των μεταλλικών μερών και
λοιπαί τοιαύται) που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Γ6/0/1/76/Φ62/4-9-75 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
   Τέλος,  στο  συμβατικό  τεύχος  της  Τεχν.  Συγγραφής  Υποχρεώσεων,  εκτός  των  παραπάνω,
αναφέρονται αναλυτικά οι ισχύουσες προδιαγραφές των λοιπών υλικών και του ειδικού εξοπλισμού
που οφείλει να χρησιμοποιεί ο ανάδοχος για την παροχή απ’ αυτόν των προβλεπόμενων υπηρεσιών.
Οι μικροκυματικοί ανιχνευτές (radar), οι ρυθμιστές κυκλοφορίας και οι αντικραδασμικοί  λαμπτήρες
πυράκτωσης που θα αντικαθίστανται στη διάρκεια της σύμβασης, θα παραδίδονται στην Υπηρεσία
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ΑΡΘΡΟ 10  o        Τροποποίηση Προϋπολογισμού.
10.1. Εάν κατά την διάρκεια του συμβατικού χρόνου παροχής υπηρεσιών, λόγω απροβλέπτων
περιστατικών είτε ανάγκης αντιμετώπισης κυκλοφοριακών συνθηκών που είναι επισφαλείς ή χρήζουν
άμεσης τροποποίησης, παραστεί  η ανάγκη τροποποίησης της εγκεκριμένης ποσότητας κονδυλίων
του  Προϋπολογισμού  που  αφορούν  την  παροχή  υπηρεσιών  ή  την  προμήθεια  ανταλλακτικών  ή
υλικών,  είτε  την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και  επισκευών, η παρούσα σύμβαση δύναται να
τροποποιηθεί  σε  ισοζύγιο  προς  την  δαπάνη  της  σύμβασης,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα  διαδικασία
σύναψης  σύμβασης,  με  τις  προϋποθέσεις  και  τους  όρους  που αναφέρονται  στο  άρθρο  132  του
Ν4412/2016,. 
Για τον σκοπό αυτόν, οι αναγκαίες μεταβολές των ποσοτήτων των διαφόρων κονδυλίων και η σχετική
δαπάνη  τους,  σε  σύγκριση  προς  την  αντίστοιχη  προβλεπόμενη  συμβατικά,  θα  απεικονίζεται  σε
Πίνακα  που  θα  συνταχθεί  και  στον  οποίο  θα  ανακεφαλαιώνονται  όλες  οι  προβλεπόμενες
τροποποιήσεις. 
10.2.  Υπηρεσίες  που  χαρακτηρίζονται  σαν  συμπληρωματικές  είτε  σαν  μειωτικές  αντίστοιχων  επί
μέρους υπηρεσιών είτε εργασιών που έχουν ήδη συμπεριληφθεί συλλήβδην σε κατ'  κονδύλια της
Μελέτης, θα τιμολογούνται αναπροσαρμοζόμενου συγκριτικά του αντίστοιχου κονδυλίου μόνον για το
μεταβαλλόμενο επί πλέον ή επί έλαττον τμήμα αυτού.

ΑΡΘΡΟ 11  o    Παράταση προθεσμίας ισχύος της σύμβασης
Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής στις εξής περιπτώσεις:

α) Ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της,
σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου1. Αν
λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει
η  παραταθείσα,  κατά  τα  ανωτέρω,  διάρκεια,  χωρίς  να  υποβληθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  τα
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος2  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από
υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218
του ν. 4412/2016.

β) Με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής λόγω απρόβλεπτων συνθηκών εξ αιτίας των οποίων
δυνατόν να προκύψει ανάγκη παράτασης του χρόνου της συντήρησης, κατόπιν τροποποίησης της
σύμβασης με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν4412/2016 . 

ΑΡΘΡΟ 12  o    Πρωτοκόλλα Τμηματικής Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών.
12.1.  Για  την  καταμέτρηση  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  είτε  των  εργασιών  συντήρησης  και
επισκευών που εκτελέσθηκαν από τον ανάδοχο, ο Επόπτης καταμετρά τακτικά τα σχετικά κονδύλια,
σε  συνάφεια  με  την  πλέον  πρόσφατη  προηγηθείσα καταμέτρησή τους,  υποβοηθούμενος  για  την
εργασία  αυτή  από τον  ανάδοχο  είτε  τον  νόμιμο  εκπρόσωπό του,  ο  οποίος  υποχρεούται  να  του
παραδίδει για έλεγχο τα καταμετρητικά στοιχεία και τα ενδεχομένως συνοδεύοντα αυτά σκαριφήματα.
Για την καταμέτρηση των εισκομιζόμενων ανταλλακτικών ή υλικών που θα χρησιμοποιούνται από τον
ανάδοχο  για  την  άρση των βλαβών και  φθορών,  θα  πιστοποιείται  η  ενσωμάτωσή τους  από τον
Επόπτη,  στην  συνέχεια  δε  θα  επακολουθεί  η  παραλαβή  τους  από  την  ειδική  μόνιμη  Επιτροπή
Παραλαβής, με την διαδικασία του επομένου στο παρόν εδαφίου  και σε αντιστοίχιση με τις βλάβες/
φθορές για τις οποίες έγινε η άρση.  

12.2. Για τις εκάστοτε υπηρεσίες, προμήθειες υλικών ή εργασίες που περαιώνονται θα συντάσσεται
Πρωτόκολλο Τμηματικής Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.Ο.Π.Υ.), το οποίο θα υπογράφεται
αφενός από τα μέλη της ειδικής προς τούτο μόνιμης Επιτροπής Παραλαβής που θα συστήσει για τον
σκοπό αυτό η αρμόδια αναθέτουσα αρχή, αφετέρου από τον Επόπτη των παρεχόμενων υπηρεσιών
και  τέλος από τον ίδιο τον ανάδοχο είτε από τον εκπρόσωπο του.  Η σύσταση, η σύνθεση και  ο
τρόπος λειτουργίας της παραπάνω αναφερθείσας ειδικής μόνιμης Επιτροπής, της οποίας καθήκον
είναι η ποιοτική (κατά το εφικτό) και η ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών που θα παρέχονται από
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τον ανάδοχο, θα γίνει με εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 
Στα Πρωτόκολλα Τμηματικής Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.Ο.Π.Υ.) θα συμπεριλαμβάνονται
οι υπολογισμοί, τα σκαριφήματα και τα διαγράμματα για την πλήρη επιμέτρηση των παρασχεθεισών
υπηρεσιών.  Η  παραλαβή  των  παρασχεθεισών  υπηρεσιών  μπορεί  να  γίνεται  με  μακροσκοπική
εξέταση και/είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο προβλέπεται από την σύμβαση ή συμφωνηθεί.

12.3  Εάν  οι  υπηρεσίες  που  παρασχέθηκαν,  σε  ό,τι  αφορά  την  φυσική  τους  διάσταση  έχουν
μικρότερες  διαστάσεις  των  συμβατικών  και  εφόσον  τούτες  γίνουν  τελικά  αποδεκτές  από  την
Υπηρεσία,  τότε  τα  Πρωτόκολλα  Τμηματικής  Οριστικής  Παραλαβής  Υπηρεσιών  (Π.Τ.Ο.Π.Υ.)  θα
συνταχθούν με βάση τις μικρότερες πραγματικά διαστάσεις. 
Εφόσον  ο  Επόπτης  κατά  την  επιθεώρηση των  υπό συντήρηση εγκαταστάσεων  διαπιστώσει  ότι
υπάρχουν  ουσιώδεις  διαφορές  μεταξύ  τούτων  και  των  όρων  της  Τεχν.  Περιγραφής  και  των
ισχυουσών  Προδιαγραφών,  οι  οποίες  μπορούν  να  επιδράσουν  δυσμενώς  στην  αντοχή  και  στην
λειτουργικότητα  των  εγκαταστάσεων,  τότε  η  Υπηρεσία  διατάσει  τον  ανάδοχο  να  εφαρμόσει  τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις και/είτε Προδιαγραφές.

12.4  Τα  Πρωτόκολλα  Τμηματικής  Οριστικής  Παραλαβής  Υπηρεσιών  (Π.Τ.Ο.Π.Υ.)  εγκρίνονται
αρμοδίως.

ΑΡΘΡΟ 13  ο    Πιστοποιήσεις - Πληρωμές 
13.1  Ο τρόπος πληρωμής του αναδόχου και τα απαιτούμενα σχετικά δικαιολογητικά για τις υπ’ αυτού
παρεχόμενες με την παρούσα σύμβαση υπηρεσίες ορίζονται στο Τμήμα Ι του Ν.4412/2016 «κοινές
διατάξεις  για  την εκτέλεση συμβάσεων προμηθείας  αγαθών και  παροχής γενικών υπηρεσιών»  και
ειδικότερα στις διατάξεις της παραγρ. 1, του άρθρου 200, σύμφωνα προς τις οποίες η πληρωμή του
αναδόχου  και  κάθε  άλλο  σχετικό  θέμα  ορίζεται  στην  διακήρυξη.  Η  πληρωμή  του  αναδόχου θα
πραγματοποιείται  τμηματικά,  με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας του τμήματος  των
υπηρεσιών  που  παρασχέθηκαν  απ’  αυτόν  και  για  τις  οποίες  εγκρίθηκαν  αρμοδίως  τα  σχετικά
Πρωτόκολλα Τμηματικής  Οριστικής  Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.Ο.Π.Υ.).  Με  την  έγκριση και  του
τελευταίου Πρωτοκόλλου Τμηματικής    Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.Ο.Π.Υ.)   της σύμβασης
προς  αποπληρωμή  του  αναδόχου  για  το  σύνολο  του  προβλεπομένου  κατά  τη  σύμβαση
ανταλλάγματος  παροχής  των  υπηρεσιών,  εκδίδεται  από  τον  Επόπτη  της  σύμβασης  βεβαίωση
περαίωσης  των  παρεχομένων  υπηρεσιών,  η  οποία  κατατίθεται  στη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία,
προκειμένου να διαβιβαστεί στην Προϊσταμένη Αρχή για να λάβει γνώση.

13.2  Ειδικότερα για  εκείνα  τα  ζητήματα  διαδικαστικής  κυρίως φύσεως,  όπως π.χ.  σε  περίπτωση
υπερημερίας  του  Εργοδότη  (αρμόδιου  Φορέα)  στην  έγκριση  είτε/και  στην  εξόφληση  των
Λογαριασμών – Πιστοποιήσεων του αναδόχου, θα εφαρμόζονται οι ήδη ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ.
166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-
6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές»,  όπως
τούτη  αναθεωρήθηκε με την Οδηγία 2011/7/ΕΕ και  ενσωματώθηκε στο εσωτερικό Δίκαιο με τον
Ν.4152/2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν.4064/2012 και 4127/2013(ΦΕΚ 107/9-5-2013), πλην
των διατάξεων που καταργήθηκαν με το άρθρο 377, παράγρ. 1 σημείο (13) του Ν.4412 /2016.
13.3.  Οι  Πιστοποιήσεις  -  Λογαριασμοί  θα  συντάσσονται  από τον  ανάδοχο περιοδικά,  σε χρονικά
διαστήματα  όχι  μικρότερα  του  ενός  μηνός  και  θα  συνοδεύονται  απαραίτητα  από  συνοπτική
επιμέτρηση κατ'  άρθρο των πλήρως εκτελεσθέντων κονδυλίων των υπηρεσιών κ.λ.π.,  όπως αυτά
καθορίζονται από το συμβατικό Τιμολόγιο. Η επιμέτρηση θα θεωρείται απαραίτητο δικαιολογητικό για
την  αποπληρωμή  του  αναδόχου.  Οι  περιοδικοί  αυτοί  λογαριασμοί   θα  χαρακτηρίζονται  ως
«τμηματικοί», ενώ οι ποσότητες των διαφόρων επιμετρηθέντων κονδυλίων των υπηρεσιών κ.λ.π. που
παρασχέθηκαν  από  τον  ανάδοχο,  τα  οποία  περιλαμβάνονται  στην  υποβαλλόμενη  απ’  αυτόν
επιμέτρηση, προκειμένης της έγκρισης του Λογ/μού από την Υπηρεσία για την αποπληρωμή τούτου
θα  παραλαμβάνονται  προηγουμένως  με  «Πρωτόκολλο  Τμηματικής  Οριστικής  Παραλαβής
Υπηρεσιών» από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα έχει συσταθεί κατά τους όρους της παραγρ.
12.2 του προηγουμένου άρθρου 12 της παρούσας. 
13.4. Δεν θα ισχύσει στην παρούσα σύμβαση αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των λογαριασμών,
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ούτε προβλέπεται  η χορήγηση προκαταβολής.
13.5 Στην ολική αξία κάθε τμηματικού λογαριασμού, δεν θα γίνεται  προσωρινή κράτηση  εγγύησης
επί της αξίας των  υπηρεσιών, υλικών που παρασχέθηκαν και των εργασιών που εκτελέσθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 14  ο         Ζημίες   στις εγκαταστάσεις - ανωτέρα βία - αναγνώριση αποζημιώσεων.
14.1 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης  από  την  Υπηρεσία για οποιαδήποτε βλάβη στις
παρεχόμενες υπηρεσίες ή στις εκτελούμενες απ’ αυτόν εργασίες, είτε για φθορά ή απώλεια υλικών και
γενικά για οποιαδήποτε ζημία αυτών που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού
και του προσωπικού του ή στην χρήση ακατάλληλων μέσων. 
Αντιθέτως,  ο  ανάδοχος  αποζημιώνεται  για  ζημίες  ή  βλάβες  των  υπηρεσιών  και  υλικών  που
παρασχέθηκαν, είτε των εργασιών που εκτελέσθηκαν  απ’ αυτόν, οι οποίες οφείλονται σε ανωτέρα
βία,  όπως  π.χ.  λόγω  θεομηνίας,  είτε  λόγω  συνδρομής  δυναμικών  αιτίων  (π.χ.  προσκρούσεις
οχημάτων  σε  στοιχεία  των  εγκαταστάσεων)  ή  εξ  αιτίας  άλλων  μη  ελέγξιμων  από  τον  ανάδοχο
δραστηριοτήτων  τρίτων (π.χ.  βανδαλισμοί  κ.λ.π.),  τέλος  δε  από άλλες  αιτίες  που δεν  μπορεί  να
προβλέψει ο ανάδοχος για να λάβει έγκαιρα μέτρα (π.χ. ανωμαλίες της ηλεκτρικής παροχής από τα
δίκτυα της Δ.Ε.Η.,  δράση τρωκτικών στα υπόγεια  καλώδια κ.λ.π.).  Ο ανάδοχος  μπορεί  -εφόσον
συντρέξουν μία ή περισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις- να επικαλεσθεί την ανωτέρα βία,
αναφέροντας  εγγράφως τα  περιστατικά στην  αναθέτουσα αρχή δια  της  Διευθύνουσας Υπηρεσίας
εντός  προθεσμίας  20  ημερών  που  τάσσει  το  σχετικό  άρθρο  204  του  Ν.4412/2016,  αιτούμενος
αποζημίωσης  για  ζημίες  ή  βλάβες  των  υπηρεσιών  που  τούτος  παρέσχε  είτε  των  εργασιών  που
εκτέλεσε,  προσκομίζοντας  παράλληλα  τα  απαραίτητα  αποδεικτικά  στοιχεία.  Η  Προϊστάμενη  Αρχή
υποχρεούται να απαντήσει στο σχετικό αίτημα του αναδόχου, άλλως παρερχομένης απράκτου της
νόμιμης προθεσμίας θα θεωρείται ότι έγινε κατά τεκμήριο αποδεκτό το αίτημα του αναδόχου για την
σχετική προς την συγκεκριμένη περίπτωση αποζημίωσή του, λόγω ανωτέρας βίας. Για τις παραπάνω
αναφερόμενες  περιπτώσεις  η  αποζημίωση  του  αναδόχου  πραγματοποιείται  με  εφαρμογή  των
διατάξεων του άρθρου 204 του Ν.4412/2016 και για την αποτίμησή της,  όπου τούτο είναι εφικτό,
χρησιμοποιούνται συμβατικά άρθρα του Τιμολογίου.

14.2.  Επίσης ο  ανάδοχος δεν αποζημιώνεται για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή φθορά υλικών που
θα συμβεί εκτός του συμβατικού χρόνου  της σύμβασης, εκτός αν εγκριθεί παράταση της υφιστάμενης
συμβατικής προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 15  ο         Έκπτωση αναδόχου

15.1.  Όταν  ο  ανάδοχος  δεν  συμμορφώνεται  με  τις  υποχρεώσεις  του,  που  απορρέουν  από  την
σύμβαση και τους λοιπούς όρους των συμβατικών τευχών της παρούσας σύμβασης, τότε τούτος, με
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 203 του Ν.4412/2016, κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωμάτων
που αυτή του παρέχει. Η έκπτωση του αναδόχου ακολουθεί διαδικαστικά τους όρους του παραπάνω
άρθρου και τούτος καλείται με ειδική όχληση από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
όπως  μέσα  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα,  όχι  μικρότερο  των  δέκα  πέντε  (15)  ημερών,  να
συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή με τις έγγραφες διαταγές της Υπηρεσίας.

15.2. Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς την παραπάνω ειδική όχληση μέσα στη προθεσμία που
του  τάσσεται,  τότε  αυτός  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  αναθέτουσα  αρχή,  τηρουμένης  της
διαδικασίας  και  της  προθεσμίας  που  τάσσονται  στο  παραπάνω άρθρο  203  για  την  έκδοση  της
απόφασης έκπτωσης, της τελευταίας αρχομένης από της απράκτου παρέλευσης της προθεσμίας που
τάχθηκε στον ανάδοχο στην ειδική όχληση. 

15.3. Η εκκαθάριση και συνέχιση των υπηρεσιών που διακόπηκαν εξαιτίας της οριστικής έκπτωσης
του αναδόχου για τις ποσότητες και τα κονδύλια που ήταν υποχρεωμένος να εκτελέσει, θα γίνεται με
εφαρμογή των όσων προβλέπονται στις σχετικές γενικές διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 16  ο         Εργοταξιακή σήμανση

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται κατά το στάδιο της παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών και της
εκτέλεσης των εργασιών,  προς ασφαλή καθοδήγηση των οχημάτων και  πεζών, να προβαίνει  στη
σχετική  αδειοδότηση  από  τις  αρμόδιες  αρχές  (έγκριση  προσωρινής  εργοταξιακής  σήμανσης),  να
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τοποθετεί  και  να  επιμελείται  της  διατήρησης  των  απαιτούμενων  προσωρινών  σημάτων,  φανών
ανακλαστικών πινακίδων και λοιπών σημάτων για την απρόσκοπτη και την ασφαλή κυκλοφορία επί
της  οδού,  των  παρακαμπτηρίων  προσπελάσεων  και  γενικά  επί  όλων  των  εργοταξιακών
εγκαταστάσεων κατά την  μέρα και  την νύχτα,  σε εφαρμογή της  ισχύουσας Νομοθεσίας,  ήτοι  της
Απόφασης  ΥΠΕΧΩΔΕ  υπ’αριθμ.  ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502  (ΦΕΚ  946/9-7-2003)  «Έγκριση  Τεχνικής
Προδιαγραφής Σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως
ελάχιστα  όρια»,  είτε  όποιας  σχετικής  νεώτερης  ενδεχόμενης  έκδοσης  ή  Οδηγίας  υφίσταται,
ευθυνόμενος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα γίνει λόγω πλημμελούς σήμανσης.

ΑΡΘΡΟ 17  ο         Τεχνικό προσωπικό του ανα  δόχου – διάθεση τεχνικών και υλικών πόρων για την
εκτέλεση της σύμβασης.

17.1 Ο ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβε κατά τον διαγωνισμό που
αναφέρονται αναλυτικά στην  παραγρ. 2.2.9.2.Β.4 της  διακήρυξης, με βάση τις οποίες τεκμηριώθηκε
η  ανταπόκρισή  του  στην  ζητούμενη  από  τους  όρους  της  διακήρυξης  τεχνική  και  επαγγελματική
ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος δεσμεύεται να διαθέτει έμπειρο
και  επαρκές τεχνικό προσωπικό,  να προβεί  στην  συγκρότηση ενός ηλεκτρονικού εργαστηρίου με
πλήρη εξοπλισμό, να έχει σε λειτουργία σε όλη την διάρκεια της σύμβασης τις κατάλληλες διατάξεις
για τον Τηλεματικό  έλεγχο των εγκαταστάσεων φωτ.  σηματοδότησης των κόμβων με σκοπό την
εποπτεία της λειτουργίας τους,  τέλος δε να προμηθεύει ανταλλακτικά του ηλεκτρονικού εξοπλισμού
και ειδικά υλικά, έχοντας εξασφαλισμένο το απαραίτητο εφεδρικό απόθεμα, σε πλήρη συμφωνία προς
τις απαιτήσεις των σχετικών όρων της Τεχν. Περιγραφής και της διακήρυξης της Μελέτης και προς τα
στοιχεία που υπέβαλε κατά τον διαγωνισμό για την τεκμηρίωση της τεχνικής του ικανότητας, τα οποία
αξιολογήθηκαν και έγιναν δεκτά ως προϋπόθεση για την κατακύρωση σ’ αυτόν της σύμβασης. 
Ο ανάδοχος πρέπει επίσης να διαθέτει συσκευή τηλεομοιοτυπίας (FAX) και να γνωστοποιήσει στην
Διευθύνουσα Υπηρεσία τον αριθμό τηλεφώνου της έδρας του, στον οποίο θα ειδοποιείται με αστική
κλήση ειδάλλως με χρέωσή του, στις επείγουσες περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγρ. 2.2 και
2.3.2 της Τεχνικής Περιγραφής (άρση βλαβών και αποκατάσταση φθορών/ζημιών).
17.2 Ο ανάδοχος καθ’ όλη την διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης οφείλει να διαθέτει
την  στελέχωση σε  επιστημονικό  και  τεχνικό  προσωπικό το  οποίο δεσμεύθηκε  ότι  θα απασχολεί,
σύμφωνα  προς  τα  σχετικά  στοιχεία  που  υπέβαλε  κατά  τον  διαγωνισμό.  Στην  περίπτωση που  ο
ανάδοχος  σκοπεύει  κατά  τους  όρους  της  παραγρ.  2.2.8  της  διακήρυξης  να  χρησιμοποιήσει  τις
υπηρεσίες «τρίτου φορέα», για την απόκτηση απ’ αυτόν της ζητούμενης από την διακήρυξη τεχνικής
ικανότητας,  η στελέχωση σε προσωπικό οφείλει  να είναι αυτή που δηλώθηκε υπεύθυνα κατά τον
διαγωνισμό για τον «τρίτο φορέα».

17.3.  Ο ανάδοχος, αν δεν διαθέτει ο ίδιος γερανοφόρο και/είτε καδοφόρο ανυψωτικό όχημα, μετά την
υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται, εάν λάβει προς τούτο σχετική εντολή από την Υπηρεσία, να
προσκομίσει και να υποβάλλει σ’ αυτήν υποσχετική επιστολή της επιχείρησης που διαθέτει τα ως άνω
μηχανήματα  ή  Ιδιωτικό  Συμφωνητικό  μεταξύ  αυτού  και  της  εν  λόγω επιχείρησης,  στα  οποία  θα
αναφέρεται  ρητώς ότι  τα μηχανήματα – όποιο εξ  αυτών θα είναι  κατά περίπτωση αναγκαίο -  θα
παραμένουν ανά πάσα στιγμή στην διάθεση του, προκειμένου να εξασφαλίζεται η δυνατότητα της
άμεσης επέμβασης σε περίπτωση εκτάκτων περιστατικών. 

17.4. Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει και να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες διατάξεις για τον Τηλεματικό
έλεγχο  των  εγκαταστάσεων  φωτ.  σηματοδότησης  των  κόμβων,  με  σκοπό  την  εποπτεία  της
λειτουργίας  τους,  όπως  προδιαγράφεται  στις  παραγρ.  1.1.5,  1.1.6  και  2.1.2,  2.1.3  της  Τεχν.
Περιγραφής, καθώς και στο κεφάλαιο 4 της Τεχν. Συγγρ. Υποχρεώσεων της Μελέτης. Επισημαίνεται
ότι  ο  Τηλεματικός  έλεγχος  των  εγκ/σεων  φωτ.  σηματοδότησης  αποτελεί  βασική  υποχρέωση του
αναδόχου στην υλοποίηση της παρούσας σύμβασης, συνεπώς τούτος οφείλει να οργανώσει και να
στελεχώσει με κατάλληλους τεχνικούς τον Πρωτεύοντα αντίστοιχο Σταθμό του, κατά τρόπο που η εν
λόγω παροχή υπηρεσίας (της εποπτείας των εγκ/σεων) να διασφαλίζεται ανελλιπώς τόσο για τον ίδιο,
όσο και για την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Οι διατάξεις αυτές του Τηλεματικού ελέγχου μπορούν να
τεθούν σε λειτουργία από τον ανάδοχο  σταδιακά και παράλληλα να διατίθενται προς χρήση στην
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Υπηρεσία,  παρέχοντας  τις  προσδοκώμενες  υπηρεσίες  επιτήρησης  της  λειτουργίας  των
εγκαταστάσεων φωτ. σηματοδότησης στο σύνολο τούτων και το βραδύτερο εντός εξ (6) εβδομάδων
από της έναρξης ισχύος της σύμβασης. Όπως αναφέρεται και στην παράγρ. 5.2 της παρούσας, η
προθεσμία  αυτή   για  την  θέση  σε  ολοκληρωμένη  και  κανονική  λειτουργία  των  διατάξεων  του
Τηλεματικού ελέγχου των εγκαταστάσεων (τόσο των αντίστοιχων προς εκείνες που ήδη διαθέτει η
Υπηρεσία,  όσο  και  του  ηλεκτρονικού  Συστήματος  Τηλεματικού  Ελέγχου  και  Επιτήρησης),
χαρακτηρίζεται ως τμηματική προθεσμία, παράλειψη δε συμμόρφωσης του αναδόχου για την τήρησή
της θα επισύρει την εφαρμογή εις βάρος του των ποινικών ρητρών που αναφέρονται στο υπόψη
άρθρο.
17.5. Ο ανάδοχος οφείλει το βραδύτερο εντός 3 εβδομάδων από της έναρξης ισχύος της σύμβασης
να διαθέτει: 
α) Ηλεκτρονικό εργαστήριο, πλήρως εξοπλισμένο, σύμφωνα με το περιεχόμενο της παραγρ. 2.4.2 της
Τεχν. Περιγραφής. 
β) Απόθεμα εφεδρικών ανταλλακτικών και ειδικών υλικών, σε ποσότητες κάθε είδους τουλάχιστον τις
αναφερόμενες  στην  παράγρ.  2.4.1  της  Τεχν.  Περιγραφής.  Υπενθυμίζεται  ότι  οι  ποσότητες  αυτές
οφείλουν να ανανεώνονται συνεχώς κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, ακολουθώντας
τον ρυθμό κατανάλωσης του αποθέματος, οι οποίες (ποσότητες) δεν πρέπει για κανένα από τα εν
λόγω είδη να υστερεί από το ελάχιστο των προβλεπόμενων ως αναγκαίων. 
Η έδρα του ηλεκτρονικού   εργαστηρίου και  της αποθήκης με  το  απόθεμα των ανταλλακτικών του
αναδόχου οφείλει να βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης.
Ο έλεγχος για την εμπρόθεσμη συμμόρφωση του αναδόχου στις ως άνω  υποχρεώσεις των εδαφίων
(α) και (β), θα παραγματοποιείται κατά περίπτωση από την επιτροπή Τμηματικής Παραλαβής και τον
Επόπτη παρακολούθησης της σύμβασης. 
Όπως αναφέρεται και στην παράγρ. 5.2.δ της παρούσας, η προθεσμία αυτή  για την συγκρότηση
ηλεκτρονικού  Εργαστηρίου  και  για  την  διάθεση  αποθέματος  εφεδρικών  ανταλλακτικών  κ.λ.π.
χαρακτηρίζεται ως τμηματική προθεσμία, παράλειψη δε συμμόρφωσης του αναδόχου για την τήρησή
της θα επισύρει την εφαρμογή εις βάρος του ποινικών ρητρών που αναφέρονται στο υπόψη άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 18  ο         Επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων
Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης μιας εγκατάστασης κόμβου από μέρους της Δ.Ε.Η. (π.χ.
λόγω  ζημίας),  ο   ανάδοχος  θα  πρέπει  να  φροντίσει  για  την  ηλεκτρική  επανασύνδεσή  της  και
υποχρεούται να προβεί έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες για το σκοπό αυτό διαδικασίες, ώστε να μην
προκύψει καμία καθυστέρηση στην επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων οφειλόμενη σ' αυτήν την
αιτία.  

ΑΡΘΡΟ 19  ο         Επιφυλακή του     προσωπικού του αναδόχου. 
19.1. Για το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό του αναδόχου (κατ’ επέκταση δε και του «τρίτου
φορέα» στον οποίο τούτος ενδέχεται να στηριχθεί) ισχύουν όσα αναφέρονται στην παραγρ. 17.1 του
προηγούμενου άρθρου. Το προσωπικό τούτο πρέπει να αποτελείται από εξειδικευμένους στον τομέα
της φωτεινής σηματοδότησης ηλεκτρολόγους ή/και ηλεκτρονικούς μηχανικούς και τεχνίτες, την ευθύνη
για την δραστηριότητα των οποίων φέρει βεβαίως ο ανάδοχος. Η Υπηρεσία δικαιούται να διατάσσει
την  αντικατάσταση  των  κατά  την  κρίση  της  απειθών  και/είτε  ακατάλληλων ατόμων  του  εν  λόγω
προσωπικού.

19.2.  Ο ανάδοχος είναι   υποχρεωμένος  να υποβάλει  κατάσταση του τεχνικού προσωπικού κατά
ειδικότητα, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την σύσταση
του «συνεργείου επιφυλακής». Το προσωπικό τούτο που θα στελεχώνει την επιφυλακή (βάρδια) θα
είναι συνεχώς διαθέσιμο καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων, Κυριακών και λοιπών
αργιών και  εξαιρετέων από  της 08.00΄  μέχρι  της  16.00΄  ώρας,  απαντώντας  δια  ζώσης  σε
τηλεφωνικές κλήσεις, με σκοπό την εντός του «χρόνου απόκρισης» που αναφέρεται στις παράγρ.
2.2.3 και 2.3.2.(β) της Τεχν. Περιγραφής επέμβασή του προς άρση ενδεχόμενης βλάβης/ φθοράς, είτε
άλλης έκτακτης ανάγκης που θα παρουσιασθεί. 
19.3.  Ο  ανάδοχος  των  υπηρεσιών  οφείλει  να  λαμβάνει  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  την  αποφυγή
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εργατικών ατυχημάτων και φέρει ο ίδιος ακέραια τις από ενδεχόμενη παράλειψή του προκύπτουσες
ευθύνες. Το προσωπικό του αναδόχου ασχέτως αν ασφαλίζεται στον αρμόδιο κρατικό ασφαλιστικό
Οργανισμό,  οφείλει  παράλληλα  να  ασφαλισθεί  υπό  του  αναδόχου  κατά  ατυχημάτων  σε  μία
ανεγνωρισμένη από το  κράτος  Ασφαλιστική  Εταιρεία.  Το αυτό θα ισχύει  και  για  την  κάλυψη της
αστικής  ευθύνης  έναντι  ζημιών  και/είτε  σωματικών  βλαβών  τρίτων  εξαιτίας  δραστηριοτήτων  του
αναδόχου και του προσωπικού του κατά την εκτέλεση των εργασιών που αποτελούν το αντικείμενο
της Μελέτης. Ο ανάδοχος εφόσον κληθεί σχετικά από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, υποχρεούται να
προσκομίσει  τα  σχετικά  ασφαλιστήρια  συμβόλαια,  άλλως τούτη  δικαιούται  να  εφαρμόζει  κράτηση
πρόσθετου ποσοστού 5% εκ των λογαριασμών μέχρι  της προσαγωγής τους. Τον ανάδοχο βαρύνουν
η μέριμνα, οι ευθύνες και οι δαπάνες για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας
του προσωπικού, όπως αναλυτικώτερα περιγράφεται στο παρακάτω άρθρο 22 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 20  ο         Βεβαίωση περαίωσης –  Υποβολή Συνοπτικού Πίνακα  και  Οριστική Παραλαβή
των υπηρεσιών και εργα  σιών κ.λ.π.
20.1.  Για  την  οριστική  παραλαβή  του  αντικειμένου  της  παρούσας  σύμβασης  παροχής  γενικών
υπηρεσιών εφαρμόζονται γενικά οι διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. Η οριστική παραλαβή
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, της προμήθειας ανταλλακτικών ή υλικών και της εκτέλεσης των
εργασιών συντήρησης και επισκευών, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο άρθρο 12 της παρούσας,
προβλέπεται  να  γίνεται  τμηματικά  από  επιτροπή  παραλαβής  που  συγκροτείται  σύμφωνα  με  την
παράγραφο 5 του άρθρου 221 του ως άνω Νόμου.  Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο
απαιτούμενος  έλεγχος,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στη  σύμβαση,  καλείται  δε  να  παραστεί  και  ο
ανάδοχος. 

20.2.  Με την περαίωση του προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου ο ανάδοχος υποβάλλει  αμελλητί
σχετική αναφορά, αναφέροντας ενδεχόμενες υφιστάμενες μικρής έκτασης εκκρεμότητες που αφορούν
ημιτελείς ή/και εν εξελίξει  ενέργειες για την αποκατάσταση δυσλειτουργιών των εγκ/σεων ή άλλου
είδους εκκρεμότητες που οφείλει να ολοκληρώσει προκειμένου να θεωρηθεί η σύμβαση περαιωμένη,
καθώς και  τον  προβλεπόμενο χρόνο αποκατάστασής τους.  Με την υπόψη αναφορά ο ανάδοχος
συνυποβάλλει  ένα «Συνοπτικό  Πίνακα των Υπηρεσιών» που παρασχέθηκαν απ’ αυτόν σε όλη την
διάρκεια της σύμβασης, στον οποίο θα συνοψίζει όλα τα κονδύλια υπηρεσιών, υλικών και εργασιών,
με  τις  αντίστοιχες  ποσότητες  που  κατά  καιρούς  συμπεριλήφθηκαν  ή/και  ήδη  εγκρίθηκαν  στα
υποβληθέντα  Πρωτόκολλα Τμηματικής Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Ο.Τ.Π.Υ.), όπως αυτά
ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο 12 της παρούσας.  
Με την αποδοχή εκ μέρους της επιτροπής παραλαβής και του τελευταίου Πρωτοκόλλου Τμηματικής
Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.Ο.Π.Υ.), ο Επόπτης της σύμβασης ελέγχει την περαίωση των
τυχόν υφιστάμενων εκκρεμοτήτων της σύμβασης, επιβεβαιώνει την ημερομηνία ολοκλήρωσής τους
προκειμένου να ορισθεί η αφετηρία του χρόνου εγγύησης (ίδε και επόμενο άρθρο 21, παράγρ. 21.1),
επικυρώνει την ορθότητα του υποβληθέντος από τον ανάδοχο «Συνοπτικού Πίνακα των Υπηρεσιών»
και εκδίδει την «Βεβαίωση ολοκλήρωσης των παρεχομένων υπηρεσιών», η οποία κατατίθεται στη
Διευθύνουσα Υπηρεσία  προκειμένου να διαβιβαστεί στην Προϊσταμένη Αρχή για να λάβει γνώση. 
Η  οριστική  παραλαβή  του  συνόλου  της  σύμβασης  ολοκληρώνεται  μετά  την  έκδοση  τελεσίδικης
απόφασης του αποφαινόμενου  οργάνου της  αναθέτουσας αρχής,  με  την  οποία  εγκρίνεται  και  το
τελευταίο Πρωτόκολλο Τμηματικής Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.Ο.Π.Υ.).

ΑΡΘΡΟ 21  ο         Χρόνος εγγύησης.
21.1.  Ως χρόνος εγγύησης των υπηρεσιών της σύμβασης, λόγω της ειδικής φύσεώς της  ορίζονται οι
εξ (6) μήνες από της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης είτε από της ολοκλήρωσης του αντικειμένου
της  σύμβασης  (εάν  υφίστανται  οι  εκκρεμότητες  που  αναφέρονται  στην  παραγρ.  20.2  του
προηγούμενου άρθρου 20). 
21.2. Κατά τον χρόνο αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί σε καλή κατάσταση αποκλειστικά τα
υλικά και εξοπλισμό που τούτος  ενσωμάτωσε στις εγκαταστάσεις κατά τις διενεργηθείσες απ’ αυτόν
στη  διάρκεια  της  σύμβασης  αποκαταστάσεις  των  φθορών  –  βλαβών  και  των  βελτιώσεων
/τροποποιήσεων των εγκαταστάσεων. Η υποχρέωση του αναδόχου κατά τον χρόνο εγγύησης είναι η
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επισκευή  και  η  επανόρθωση  με  δικές  του  δαπάνες  κάθε  βλάβη  ή  φθορά  των  παραπάνω  που
οφείλεται  στην  κακή τους  ποιότητα  και  όχι  σε συνήθη χρήση είτε  σε φθορές  και/είτε  ζημίες  που
προκλήθηκαν χωρίς ευθύνη του αναδόχου (από τρίτους), κατά τα διαλαμβανομένα στο προηγούμενο
άρθρο 14 της παρούσας, τις οποίες -εφόσον επισυμβούν και κληθεί να τις αποκαταστήσει- τούτος
υποχρεούται μεν να το πράξει, αποζημιούμενος όμως κατάλληλα από την Υπηρεσία. 
21.3. Αν ο ανάδοχος παραμελήσει τις  παραπάνω υποχρεώσεις του σε ό,τι  αφορά την διατήρηση
καλής  κατάστασης  του  εξοπλισμού  και  των  υλικών  που  ενσωμάτωσε  στο  έργο,  καθώς  και  των
αντίστοιχων εργασιών που εκτέλεσε για την ενσωμάτωσή τους και επέλθει είτε επίκειται βλάβη αυτών,
τότε  καλείται  εγγράφως  από  την  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  όπως  μέσα  σε  ορισμένη  προθεσμία
συμμορφωθεί  προς τις υποχρεώσεις του.  Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί  προς την παραπάνω
διαταγή, οι σχετικές εργασίες εκτελούνται από την αναθέτουσα αρχή εις βάρος και για λογαριασμό του
με  ρευστοποίηση  των  υφισταμένων  και  κατατιθέμενων  εγγυήσεών  του  ή  με  συμψηφισμό  των
σχετικών δαπανών προς τα ενδεχομένως οφειλόμενα σ' αυτόν ποσά.
21.4. Μετά το πέρας του χρόνου εγγύησης ο επόπτης της σύμβασης συγκεντρώνει τα στοιχεία με τα
συμβάντα  (π.χ.  βλάβες/  φθορές,  άλλες  δυσλειτουργίες)  που  καταγράφηκαν  στην  διάρκεια  της
λειτουργίας  των  εγκαταστάσεων  και  αναφέρει  σχετικά  στο  αρμόδιο  όργανο  της  Υπηρεσίας,
επισημαίνοντας τις τυχόν εκκρεμότητες σε ό, τι αφορά την καλή και λειτουργικά άριστη κατάσταση των
εγκαταστάσεων,  προκειμένου  η  Υπηρεσία  να  εκδώσει  απόφαση  λήξης  του  σταδίου  αυτού  της
εκτέλεσης  της  σύμβασης  και  περαιτέρω  απαλλαγής  του  αναδόχου  από  την  αντίστοιχη  ευθύνη.
Υπενθυμίζεται  εν  τέλει  ότι  για  την  ποιότητα  των  υπηρεσιών  που  θα  παρασχεθούν,  ισχύουν  οι
αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 22  ο  :  Ευθύνη αναδόχου έναντι ατυχημάτων - Πρόληψη και αντιμετώπιση εργασιακού
κινδύνου κατά την κατασκευή του έργου  (Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.)
Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα, δεδομένου ότι ευθύνεται ποινικά
και αστικά εξ ολοκλήρου για κάθε ατύχημα στο προσωπικό που απασχολείται απ' αυτόν ή  από την
Υπηρεσία και  σε κάθε άλλο τρίτο,  και  το οποίο οφείλεται  ή προκαλείται  από οποιονδήποτε λόγο
ανεξάρτητα από την κανονική ή όχι εκτέλεση των εργασιών επειδή δεν θα ληφθούν τα απαραίτητα
μέτρα ασφάλειας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους,
διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του κυρίου του έργου, όπως εκφράζονται μέσω της
Υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.
Ο  ανάδοχος  πρέπει  να  εφαρμόσει  το  Σύστημα  Οργάνωσης  και  Διαχείρισης  Ασφάλειας  Υγείας
Εργασίας (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.) στην παροχή υπηρεσιών, ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο
ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. ορίζονται οι εξής :
 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου.

 Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, κατά τις διατάξεις του σχετικού Νόμου. Ειδικότερα και λόγω της
σπουδαιότητας του θεσμού αυτού, τα προσόντα και καθήκοντα του ατόμου που θα παρέχει τις
υπηρεσίες  του  τεχνικού  ασφάλειας,  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της
νομοθεσίας  (Ν.  1568/1985,  Π.Δ.  294/1988,  Π.Δ.  17/1996).  Η  ανάθεση  των καθηκόντων  του
τεχνικού ασφάλειας γίνεται γραπτά και κοινοποιείται στη διευθύνουσα υπηρεσία και στο αρμόδιο
Κ.Ε.Π.Ε.Κ.  του  Σ.ΕΠ.Ε.  Για  την  κάλυψη  αναγκών  του  σε  υπηρεσία  τεχνικού  ασφάλειας,
μετρήσεις,  αναπροσαρμογή  ή  και  εκπόνηση  του  Σ.Α.Υ.  και  Φ.Α.Υ.  περιλαμβανόμενης  της
εκτίμησης  του  εργασιακού  κινδύνου,  εκπαίδευση  προσωπικού  κλπ.  ο  ανάδοχος  μπορεί  να
συμβάλλεται  με  εξωτερικούς συνεργάτες ή /  και   με  ειδικά αδειοδοτημένη από το Υπουργείο
Εργασίας (Π.Δ. 17/1996,  Π.Δ. 95/1999)  Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και  Πρόληψης του
Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.).

 Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα Α.Υ.Ε.

 Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων.

 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας,  κατ΄ ελάχιστον απαιτούνται οι διαδικασίες για:
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 αναφορά ατυχήματος,
 διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας,
 αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης,
 χρήση μέσων ατομικής προστασίας,
 εκπαίδευση προσωπικού,
 ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων,

 Κατάρτιση ειδικών μελετών, π.χ. για βοηθητικές κατασκευές, όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται
από τη νομοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της μελέτης ή της κατασκευής

 Διαδικασίες επιθεωρήσεων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση
των χώρων, του εξοπλισμού, των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται
η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται.
Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά.

 Υποχρέωση αναδόχου για σύνταξη – αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Έργου (Σ.Α.Υ.): Μαζί με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της παροχής
των  υπηρεσιών,  δηλαδή  μέσα σε  προθεσμία  15  ημερών από την  υπογραφή της  σύμβασης,  ο
ανάδοχος οφείλει να υποβάλει για έγκριση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
του έργου (Σ.Α.Υ.) σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ.177 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 266
Β/14-3-2001).  Ο  τεχνικός  ασφάλειας  και  υγείας  του  έργου  υποχρεούται  να  αναθεωρεί  και  να
αναπροσαρμόζει το Σ.Α.Υ. σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών. Το περιεχόμενο του Σ.Α.Υ.
πρέπει να είναι σύμφωνο με το Π.Δ. 305/1996 και να περιλαμβάνει:
 Γενικά  στοιχεία:  είδος  των  εργασιών  και  χρήση  αυτού,  σύντομη  περιγραφή  των  εργασιών,

ακριβής διεύθυνση του έργου, στοιχεία του κύριου του έργου,  στοιχεία του υπόχρεου για την
εκπόνηση του Σ.Α.Υ.

 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας.

 Στοιχεία για την προσπέλαση στα εργοτάξια και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.

 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων μέσα και γύρω από το εργοτάξιο.

 Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία των
εργαζομένων.

 Καθορισμός χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων.
Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών.
 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α’ βοηθειών. 

 Διαδικασίες για το χειρισμό θεμάτων ασφάλειας και υγείας για μελέτες που πραγματοποιούνται,
αφού έχει αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών.

 Καταγραφή  σε  πίνακα  των  φάσεων  και  υποφάσεων  εργασιών  σύμφωνα  με  το  εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα της παροχής υπηρεσιών.

 Καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης επικινδυνότητας
κάθε φάσης και υποφάσης των εργασιών με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας (π.χ. Χ =
χαμηλή εκτίμηση κινδύνου, Μ = μέτρια εκτίμηση κινδύνου και Υ = υψηλή εκτίμηση κινδύνου) και
σε  περίπτωση  ταυτόχρονης  εκτέλεσης  των  φάσεων  λήψη  μέτρων  για  τους  επιπλέον
απορρέοντες κινδύνους. 

 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για επικίνδυνες εργασίες που δεν μπορούν να αποφευχθούν.

 Συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης για τον εναπομείναντα εργασιακό κίνδυνο και ειδικά μέτρα για
εργασίες με ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.Δ. 305/1996).

Κατά την εκτέλεση των εργασιών το Σ.Α.Υ. τηρείται στο εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου και
είναι  στη  διάθεση  των  ελεγκτικών  αρχών.  Η  διευθύνουσα  υπηρεσία  υποχρεούται  να
παρακολουθεί  την ύπαρξη και εφαρμογή του Σ.Α.Υ.  Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται η
σύνταξη,  αναθεώρηση,  ενημέρωση  και  τήρηση  του  Σ.Α.Υ.  αφορούν  στην  οργάνωση  του
εργοταξίου και  απαιτούνται  από το νόμο,  βαρύνουν τον ανάδοχο και  θα πρέπει  να έχουν
συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του. 
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Φάκελος  Ασφάλειας  και  Υγείας  ΄Εργου  (Φ.Α.Υ.): Μαζί  με  το  χρονοδιάγραμμα  της  παροχής
υπηρεσιών,  δηλαδή  μέσα  σε  προθεσμία  δεκαπέντε  (15)  ημερών από  την  υπογραφή  της
σύμβασης,  ο  Πάροχος  οφείλει  να  υποβάλει  για  έγκριση  στη  διευθύνουσα  υπηρεσία  Φάκελο
Ασφάλειας  και  Υγείας  του  έργου  (Φ.Α.Υ.)  σύμφωνα  με  την  υπ΄  αριθμ.  ΔΙΠΑΔ/οικ.177 απόφαση
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  (Φ.Ε.Κ.  266  Β/14-3-2001).  Ο  συντονιστής  ασφάλειας  και  υγείας  του  έργου
υποχρεούται  να  αναθεωρεί  και  να  αναπροσαρμόζει  το  Φ.Α.Υ.  σε  συνάρτηση με  την  εξέλιξη  των
εργασιών.
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση μαζί  με το
Σ.Α.Υ. και το Φάκελο Υγείας και Ασφάλειας (Φ.Α.Υ.). Επίσης ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του
έργου υποχρεούται να αναθεωρεί το Φ.Α.Υ. και ανάλογα με τις αναπροσαρμογές του Σ.Α.Υ. και σε
συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών να το συμπληρώνει  σταδιακά.  Με την ολοκλήρωση των
εργασιών ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του Έργου συντάσσει και παραδίδει στον κύριο του
Έργου  το  τελικό  Φ.Α.Υ.  ενημερωμένο,  ώστε  να  περιέχει  τα  πραγματικά  στοιχεία  της  παροχής
υπηρεσιών, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Το περιεχόμενο του Φ.Α.Υ. πρέπει να είναι το εξής:
 Γενικά  στοιχεία:  είδος  της  παροχής  υπηρεσιών  και  χρήση  αυτών,  ακριβής  διεύθυνση  της

παροχής υπηρεσιών, αριθμός αδείας, στοιχεία του κύριου του Έργου, στοιχεία του συντονιστή
ασφάλειας και υγείας που συντάσσει το Φ.Α.Υ.

 Στοιχεία από το μητρώο του Έργου: τεχνική περιγραφή της παροχής υπηρεσιών, παραδοχές
μελέτης και σχέδια «ως κατεσκευάσθη».

 Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη  κατά  τις  ενδεχόμενες  μεταγενέστερες  εργασίες  σε  όλη  τη  διάρκεια  παροχής  των
υπηρεσιών, π.χ. εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες και
τα στοιχεία  αυτά αναφέρονται  στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών,  στην
αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευση, ηλεκτροδότηση, αέρια, ατμός κλπ.), στην
πυρασφάλεια κλπ.

 Εγχειρίδιο  λειτουργίας  και  συντήρησης  των  παρεχομένων  υπηρεσιών:  περιλαμβάνει  τον
κανονισμό λειτουργίας τούτων, π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν στη χρήση των υπηρεσιών
από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν
στους χρήστες, ώστε κάθε ένας από αυτούς να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες
και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. Επίσης περιλαμβάνει οδηγίες λειτουργίας για
το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης των εργασιών, π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνητου
και  κινητού  εξοπλισμού  που  ανήκει  στη  συγκεκριμένη  εργολαβία  σε  συνθήκες  κανονικής
λειτουργίας  και  σε  συνθήκες  έκτακτου  περιστατικού  κλπ.  Τέλος  περιλαμβάνει  οδηγίες
συντήρησης  των  υπηρεσιών,  όπου  περιέχονται  συγκεκριμένες  οδηγίες  για  την  περιοδική
συντήρηση των εργασιών. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Φ.Α.Υ. τηρείται στο εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου και είναι
στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί  την
ύπαρξη και  εφαρμογή του Φ.Α.Υ.  Μετά την αποπεράτωση των εργασιών ο Φ.Α.Υ.  συνοδεύει  τις
υπηρεσίες σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους και φυλάσσεται με ευθύνη του κυρίου του Έργου. Όλες οι
δαπάνες που συνεπάγονται η σύνταξη, αναθεώρηση, ενημέρωση και τήρηση του Φ.Α.Υ. αφορούν
στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει
να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του. 

Άρθρο 23  ο  : Προστασία περιβάλλοντος
1. Ο  ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση,

όπως δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του  διατίθεται από
την  Υπηρεσία, για την παροχή των υπηρεσιών θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα
προκαλέσει σε  τρίτους,  λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δέντρων ή θάμνων, απόθεσης υλικών,
λόγω κακού χειρισμού των μηχανημάτων ή καταπάτησης φυτεμένων περιοχών από μηχανικά
μέσα.
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2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά την παροχή των υπηρεσιών να συμμορφώνεται πλήρως
προς  την  εγκύκλιο  Υ.Δ.Ε.  Γ2-Δ2/0/3/192 (εγκύκλιος Α213/5-5-1975)  για  την  προστασία  του
περιβάλλοντος.

3. Δεν θα κοπεί κανένα δένδρο ή δενδρύλλιο χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Για να
δοθεί η έγκριση ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο θα έχουν
σημειωθεί τα δένδρα ή δενδρύλλια που θα πρέπει να κοπούν.

4. Σε  περίπτωση ζημιάς ή  καταστροφής σε  υπάρχουσες  κατασκευές  ή  σε στοιχεία  του  φυσικού
περιβάλλοντος, που δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη της παροχής των υπηρεσιών
(ή από τυχόν εγκεκριμένες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της) ο ανάδοχος ανεξάρτητα των
οποιωνδήποτε  ευθυνών  που  να  μπορούν  να  προκύψουν  γι  αυτόν,  είναι  υποχρεωμένος  να
αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα (ή το φυσικό περιβάλλον) στην κατάσταση που βρισκόταν
πριν από την εγκατάστασή του, με δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηματικής
αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας.

5. Γίνεται  ειδική επισήμανση ότι  ο  ανάδοχος θα πρέπει,  κατά την εκτέλεση των χωματουργικών
εργασιών, να αποφεύγει να τραυματίζει τον περιβάλλοντα χώρο με πρόσθετες εκσκαφές  (πέρα
από αυτές που προβλέπονται από τη μελέτη) ή με απόρριψη διαφόρων προϊόντων ορυγμάτων,
έστω και αν προβαίνει σε κανονική διάστρωση και συμπύκνωση αυτών, γιατί διευκρινίζεται ρητά,
ότι  και  οι  προβλεπόμενες  διατομές  επιχωμάτων  είναι  προκαθορισμένων  διαστάσεων  και  δεν
επιτρέπεται η δημιουργία πλατυσμάτων χωρίς την προηγούμενη  έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία
θα  λάβει  σοβαρά  υπόψη  της  τις  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις.  Οι  οποιεσδήποτε  αποθέσεις
προϊόντων  ορυγμάτων  ή  άλλων  προϊόντων  θα  πρέπει  να  γίνονται  σε  θέσεις  που  να  μην
δημιουργούν οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρμοδίων
αρχών  (οι  θέσεις  αυτές  θα  εξασφαλισθούν  με  ευθύνη  και  δαπάνες  του  αναδόχου,  χωρίς  να
αναλαμβάνει η Υπηρεσία καμία δέσμευση.)

Επισημαίνεται επιπλέον, ότι θα πρέπει να πληρούνται κι οι οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις 
προστασίας του περιβάλλοντος με τις εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών.

Θεσσαλονίκη     -11-2018
Ο συντάξας

Νικόλαος Τάκος
ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Α'β

Θεσσαλονίκη     -11-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη     -11-2018
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Σύμφωνα με την υπ'αρ.................απόφασή μας

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Τ.Σ.Ε./Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.

Κονδυλένια Σαφλέκου
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.Θ.

Δημήτριος Αγγελίδης
Πολιτικός Μηχανικός ΙΔΑΧ με Α'β
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