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Άρθρο Α-1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. - ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ.
1.1.1 Αντικείμενο  της  παρούσας  Ειδικής  Συγγραφής  Υποχρεώσεων  (Ε.Σ.Υ.)  είναι  η 

διατύπωση  Όρων,  σύμφωνα  με  τους  οποίους  καθώς  και  με  την  ισχύουσα 
Νομοθεσία,  πρόκειται  να  εκτελεστούν  οι  εργασίες  της  Σύμβασης  Παροχής 
Υπηρεσιών  με  τίτλο  «ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΤΗ 2020-2021-2022», κατά τις χειμερινές περιόδους 2020-2021, 2021-2022 και 
2022-2023.

1.1.2 Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συμπληρώνονται 
με τους όρους των λοιπών συνημμένων Τευχών.

1.2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Κατά την παρούσα παροχή υπηρεσιών και για την εκτέλεση της αντίστοιχης 

σύμβασης, εφαρμόζονται κατά περίπτωση προϋπολογισμού οι διατάξεις των Νόμων, Π. 
Διαταγμάτων και λοιπών νομοθετημάτων που αναφέρονται παρακάτω :
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)1, “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»,2

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”,

1 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
2 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
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του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)3 
του  άρθρου  5  της  απόφασης  με  αριθμ.  11389/1993  (Β΄  185)  του  Υπουργού 
Εσωτερικών4

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»5,  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”,
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”, 
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.

1.3 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.3.1 Γενικά
1.3.1.1 Με  τον  όρο  «Σύμβαση»  νοείται  η  σύμβαση  παροχής  υπηρεσιών  μεταξύ  του 

Παρόχου και της Υπηρεσίας, που περιλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του για την 
εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 
για  τον  Αποχιονισμό  Εθνικού  και  Επαρχιακού  Οδικού  Δικτύου  Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης για τα έτη 2020, 2021 και 2022»  που αναλυτικά περιγράφονται 

3

4

5
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στα Συμβατικά Τεύχη.
1.3.1.2 Η «Σύμβαση» συνίσταται από το έγγραφο της σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ 

της Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. και του Παρόχου, τη Διακήρυξη και από τα λοιπά 
Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 
Οι όροι «σύμβαση», «σύμβαση παροχής υπηρεσιών», χρησιμοποιούνται 
ταυτόσημα.

1.3.2 Συμβατικό Αντικείμενο
1.3.2.1Το «Συμβατικό Αντικείμενο» συνίσταται  στην ανάληψη και  εκπλήρωση από τον 

Πάροχο  όλων  των  υποχρεώσεων  που  απορρέουν  από  την  Σύμβαση  και  τα 
αναπόσπαστα Συμβατικά της Τεύχη.
Αντικείμενο της σύμβασης υπηρεσιών είναι η παροχή υπηρεσιών για την 
εφαρμογή του προγράμματος αποχιονισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου και 
κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας 
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

1.3.2.2Το  πρόγραμμα  αποχιονισμού  περιλαμβάνει  εργασίες  αποχιονισμού, 
αλατοδιανομής, απεγκλωβισμού οχημάτων και άλλες που κρίνονται απαραίτητες 
για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν εθνικό οδικό 
δίκτυο από τις χιονοπτώσεις.
Ως έδρες επιφυλακής των αποχιονιστικών και λοιπών μηχανημάτων ορίζονται οι 
θέσεις που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α ΕΔΡΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ 
UNIMOC

ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 
ΟΧΗΜΑ

1. Κεντρικός 
σταθμός 

συντονισμού 
αποχιονισμού 
«Χαράλαμπος 
Επιτρόπου» 

(περιοχή 
Δενδροποτάμου)

Τρία  (3) Ένας  (1) Ένα (1)

2. Βαθύλακος Πέντε  (5) Ένας  (1)
3. Σταθμός 

Αποχιονισμού 
Καρτερών 

Θεσσαλονίκης

Τέσσερα  (4) Ένας (1)

4. Νέα Απολλωνία Τρία  (3) Ένας  (1)
5. Κόμβος Κ7 

Περιφερειακής 
οδού 

Θεσσαλονίκης 
(Επταπύργιο)

Πέντε  (5) Ένα  (1) ΄Ενας  (1)

6. Καρδία Πέντε  (5) Ένας  (1)
7. Εργοτάξιο 

Ωραιοκάστρου 
(περιοχή 

Ωραιοκάστρου)

Πέντε  (5) Ένα  (1) Ένας  (1)

1.3.2.3Ανεξάρτητα  με  την  έδρα  του  μηχανήματος,  ο  Πάροχος  έχει  υποχρέωση  να 
προσφέρει  άμεσα  τις  υπηρεσίες  του  σε  οποιοδήποτε  σημείο  του  Οδικού  Δικτύου 
αρμοδιότητας  της  Υποδιεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακής  Ενότητας 
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Θεσσαλονίκης, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία.
1.3.2.4Επίσης  ο  Πάροχος  έχει  υποχρέωση,  σε  περίπτωση  έκτακτης  ανάγκης,  η   

οποία θα ορισθεί κατόπιν σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου ΥΤΕ/ΠΕΘ, 
να διαθέσει έξι  (6) επιπλέον μηχανήματα για τις ανάγκες του αποχιονισμού, 
σε  οποιοδήποτε  σημείο  του  Οδικού  Δικτύου  αρμοδιότητας  της 
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

1.3.2.5Η  εκτέλεση  των  εργασιών  θα  γίνει  σύμφωνα  με  το  Σχέδιο  Αποχιονισμού,  τα 
Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εκδιδομένων από τη 
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας,  τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,  και  τους 
όρους που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

1.3.2.6Επισημαίνεται  ότι  λόγω της  φύσεως  των  εργασιών  αποχιονισμού  (εξαρτημένων 
αποκλειστικά  από  τον  απρόβλεπτο  παράγοντα  της  έντασης  και  διάρκειας  των 
καιρικών φαινομένων), οι ποσότητες των εργασιών του Προϋπολογισμού μελέτης 
είναι δυνατόν να αυξομειωθούν ή να παραστεί ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών 
εργασιών,  χωρίς  η  δαπάνη  τους  να  ξεπερνά  τον  προϋπολογισμό  του  κάθε 
υποέργου, ανά έτος.
Στις  περιπτώσεις  αυτές,  οι  αναγκαίες  μεταβολές  των  υπηρεσιών  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 και η ενδεχόμενη προκύπτουσα αυξομείωση 
των επιμέρους δαπανών.
Εάν για την εφαρμογή της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου προκύψει 
ανάγκη να περιληφθούν υπηρεσίες για τις οποίες δεν υπαρχουν συμβατικές τιμές 
μονάδος, τότε θα συντάσσεται Πρωτόκολλο Κανονισμού των Τιμών Μονάδος των 
νέων  αυτών  κονδυλίων  λαμβανομένων  υπόψη  όλων  των  παραγόντων  υ  θα 
διαμορφώνουν το κόστος αυτών για την αποζημίωση του Αναδόχου.

1.3.3 Υπογραφή Σύμβασης 
Η σχετική Σύμβαση υπογράφεται μεταξύ του αρμοδίου Αντιπεριφερειάρχη και του 
Παρόχου των υπηρεσιών- προμηθευτή βάσει κατακυρωτικής απόφασης του 
αρμοδίου οργάνου και των λοιπών στοιχείων της προσφοράς και της παρούσας 
διακήρυξης.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο 
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση 
προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία 
συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον.
Η Σύμβαση τροποποιείται κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016 όταν συμφωνήσουν 
εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 201 του 
ν.4412/2016 ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

1.4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους 5% επί 
της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ η οποία κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή 
της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης 
των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν 4412/2016, η 
οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της  αναθέτουσας 
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αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της  σύμβασης.

1.5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.5.1 Η  παρακολούθηση  της  εκτέλεσης  της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσίας  και  η 
διοίκηση  αυτής  διενεργείται  από  την  Υποδιεύθυνση  Τεχνικών  Έργων 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Η υπηρεσία με απόφασή της ορίζει, για την παρακολούθηση της σύμβασης, 
υπάλληλο της ως επόπτη με καθήκοντα επόπτη. Με την ίδια απόφαση, ορίζονται 
και άλλοι υπάλληλοι της στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την 
παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως 
συντονιστής. 
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 
αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του παρόχου 
με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία μπορεί να 
απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον πάροχο που αφορούν στην 
εκτέλεση της σύμβασης.
Από τον πάροχο τηρείται ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική 
εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του 
προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, έκτακτα 
συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το 
ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον εκπρόσωπο του Παρόχου και από τον 
επόπτη και τους υπαλλήλους που ορίζονται από την Υπηρεσία για την 
παρακολούθηση της σύμβασης. Οι παραπάνω μπορούν να σημειώσουν επί αυτού 
παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης. 
Το ημερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον 
τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η τήρηση ημερολογίου, τότε οι καταγραφές του 
αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την 
επιτροπή παραλαβής.

1.5.2 Για  την  παραλαβή  του  αντικειμένου,  τμηματικού  ή  συνολικού,  συγκροτούνται 
τριμελείς Επιτροπές Παραλαβής, οι οποίες αποτελούνται από υπαλλήλους που 
έχουν την κατάλληλη ειδικότητα. 

1.5.3 Ο Πάροχος υπόκειται στον έλεγχο των ανωτέρω τριμελών επιτροπών Παραλαβής 
Ελέγχου  και  Πιστοποίησης  των  εργασιών.  Ο  Πάροχος  οφείλει  να  επιτρέπει 
ελεύθερα  την  είσοδο  στις  επιτροπές  και  σε  όλους  τους  εντεταλμένους  για  τον 
έλεγχο των εργασιών υπαλλήλους της Υπηρεσίας, στα Κέντρα, στα εργοτάξια, στις 
αποθήκες, κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, η Υπηρεσία θα δώσει σχετική 
έγκριση. 

1.5.4 Ο Πάροχος έχει  την υποχρέωση να συμμορφώνεται  προς τις έγγραφες εντολές 
της  Υπηρεσίας,  που δίνονται  για  την άρτια,  εύρυθμη και  έντεχνη  εκτέλεση της 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών και οφείλει  να διευκολύνει  την Επιτροπή και το 
προσωπικό  της  Υποδιεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Μητροπολιτικής  Ενότητας 
Θεσσαλονίκης στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ.

1.5.5 Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Παρόχου για την ικανοποίηση 
των όρων της Σύμβασης, η Υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου διατηρεί το 
δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες του Παρόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος 
και για λογαριασμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Συμβατικά Τεύχη και 
την ισχύουσα νομοθεσία.

1.5.6 Το  ότι  η  Υπηρεσία  ελέγχει  τη  σύμβαση  δεν  απαλλάσσει  τον  Πάροχο  από 
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οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και 
τους  ισχύοντες  Νόμους,  Διατάξεις  κ.λπ.,  ούτε  εξασθενίζει  τις  πλήρεις  και 
αποκλειστικές  ευθύνες  του  και  υποχρεώσεις  του  που  επιτάσσουν  οι  όροι  της 
Διακήρυξης, της παρούσας Ε.Σ.Υ. και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης.

1.6 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ
1.6.1 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος, καθ' όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών 

του στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, είτε να διευθύνει 
τις υπό εκτέλεση εργασίες αυτοπροσώπως (αν διαθέτει  την απαραίτητη τεχνική 
κατάρτιση) είτε με ειδικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, που θα διαθέτει την 
αναγκαία  τεχνική  κατάρτιση,  τον  οποίο  ο  Πάροχος  θα  έχει  ορίσει  Δ/ντή  της 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης. 
Ο Δ/ντής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μπορεί να είναι ολικά ή μερικά και 
πληρεξούσιος  ή  εκπρόσωπος  του  Παρόχου.  Ο  Πάροχος  γνωστοποιεί  στη 
Υποδ/νση  Τεχνικών Έργων,  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης  κατά  την 
υπογραφή του  εγγράφου  της  σύμβασης,  τη  νόμιμη  εκπροσώπησή του  ή  τους 
τυχόν πληρεξούσιους. Τα επί αποδείξει έγγραφα προς τον Πάροχο ή αντίκλητό 
του (τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει τα νόμιμα τυπικά 
και ουσιαστικά προσόντα) που έχουν σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης, θα 
κοινοποιούνται  στον πάροχο με όργανο της υπηρεσίας ή με οποιοδήποτε άλλο 
δημόσιο όργανο ή με δικαστικό επιμελητή. Τα αναφερόμενα πρόσωπα μπορούν, 
εφόσον τύχουν σχετικής εξουσιοδότησης, να είναι ολικώς ή μερικώς πληρεξούσιοι 
ή εκπρόσωποι του παρόχου. Οποιαδήποτε εξουσιοδότηση θα πρέπει να κατατεθεί 
στην  Υπηρεσία.  Με  την  εξουσιοδότηση  αυτή  τα  ανωτέρω  πρόσωπα 
αντιπροσωπεύουν  τον  πάροχο  και  κατά  την  υπογραφή  όλων  των  σχετικών 
εγγράφων που αφορούν την παρούσα Σύμβαση και  αναφέρονται  στα επόμενα 
άρθρα της  παρούσας,  όπως Πρωτοκόλλα Τμηματικής  Ποιοτικής  και  Ποσοτικής 
Παραλαβής  Υπηρεσιών  (Π.Τ.Π.Π.Υ.)  και  των  επιμετρήσεων  εν  γένει,  των 
Λογαριασμών - πιστοποιήσεων με τα συνοδεύοντα αυτές στοιχεία όπως επίσης 
και να υποβάλουν οποιοδήποτε έγγραφο αφορά τη σύμβαση.

1.6.2 Κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης ο Πάροχος δηλώνει την έδρα 
του και την ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της Σύμβασης 
κάθε  μεταβολή  των  στοιχείων  αυτών  δηλώνεται  υποχρεωτικά  και  χωρίς 
καθυστέρηση  στη  Δ/νση  Τεχνικών  Έργων,  Μητροπολιτικής  Ενότητας 
Θεσσαλονίκης.  Διαφορετικά  κάθε  κοινοποίηση  που  γίνεται  στην  παλαιότερη 
διεύθυνση που έχει  δηλώσει ο Πάροχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά 
της.

1.6.3 Επίσης  ο  Πάροχος,  αν  δεν  είναι  κάτοικος  Θεσσαλονίκης,  δηλώνει  κατά  την 
υπογραφή του εγγράφου σύμβασης εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο της έδρας του 
Νομού Θεσσαλονίκης. Ο αντίκλητος πρέπει να είναι αποδεκτός από τη Υποδ/νση 
Τεχνικών  Έργων  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης.  Η  δήλωση  του 
Παρόχου  συνοδεύεται  από  δήλωση  και  του  οριζομένου  ως  αντικλήτου  ότι 
αποδέχεται  τον  γενόμενο  διορισμό του.  Κάθε  κοινοποίηση  προς  τον  αντίκλητο 
θεωρείται ότι γίνεται προς τον Πάροχο. Αντικατάσταση του αντικλήτου είναι δυνατή 
με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο 
μετά  την  αποδοχή  του  νέου  αντικλήτου  από  τη  Υποδ/νση  Τεχνικών  Έργων 
Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης.  Η  Υποδ/νση  Τεχνικών  Έργων 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έχει  πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την 
αντικατάσταση  του  αντικλήτου,  αν  αυτός  αρνηθεί  την  παραλαβή  εγγράφων  ή 
απουσιάζει  συστηματικά  από την  έδρα  του  ή  γενικά  κριθεί  ακατάλληλος.  Στην 
περίπτωση  αυτή  ο  Πάροχος  είναι  υποχρεωμένος  να  ορίσει  χωρίς  καμιά 
καθυστέρηση νέο αντίκλητο.
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Άρθρο Α-2: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
2.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των προς παροχή υπηρεσιών ορίζεται σε τριάντα 
έξι (36) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Εντός της ως άνω συνολικής προθεσμίας, για τα μηχανήματα που θα 
χρησιμοποιηθούν στον αποχιονισμό, η έναρξη και η λήξη της κάθε επιμέρους 
επιφυλακής ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

2.2 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης με μέριμνα, δαπάνες και ευθύνη του παρόχου, 
θα τηρείται καθημερινά ημερολόγιο.
Για την τήρηση και τη φύλαξη του Ημερολογίου ισχύουν στη αναγραφόμενα στην 
παράγραφο 1.5 της παρούσας Ε.Σ.Υ.
Η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, μπορεί 
πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών πληροφοριών ή 
άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη ή να ζητήσει από τον 
Πάροχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων.

2.3 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 
50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς 
ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες 
από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και 
δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν 
οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα 
στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 
αναδόχου. 
4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο Α-3: ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ
3.1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3.1.1 Ο  Πάροχος  υποχρεούται  για  κάθε  χρονική  περίοδο  επιφυλακής  παρεχομένων 

υπηρεσιών  (επιφυλακής  ή  εργασίας  αποχιονισμού),  να  παραδίδει  στην  ομάδα 
παρακολούθησης  του  έργου  τα  καταμετρητικά  στοιχεία  (επιμετρήσεις) 
συνοδευόμενα  από  καταστάσεις  και  λοιπά  στοιχεία  που  κατά  την  κρίση  της 
παραπάνω ομάδας απαιτούνται  για  την  πλήρη επιμέτρηση των παρασχεθεισών 
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υπηρεσιών και για κάθε εργασία που εκτέλεσε στο διάστημα αυτό.
3.1.2 Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν από τον Πάροχο, θα συντάσσονται Πρωτόκολλα 

Παρακολούθησης και Πρωτόκολλα Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών,  τα οποία 
θα υπογράφονται αρμοδίως.

3.1.3 Η παρακολούθηση των υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
216,  του  Ν.4412/2016,  η  δε  παραλαβή  των  παρασχεθεισών  υπηρεσιών  γίνεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219, του ιδίου νόμου.

3.2 ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Η πληρωμή της αξίας των παρασχεθεισών υπηρεσιών στον Πάροχο, θα 
πραγματοποιείται τμηματικά, με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας του 
τμήματος των υπηρεσιών για το οποίο εγκρίθηκαν πρωτόκολλα ποσοτικής και 
ποιοτικής τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών. 
Με την καταβολή της τελευταίας πληρωμής προς τον Πάροχο, με την οποία 
αποπληρώνεται το σύνολο του προβλεπομένου κατά τη σύμβαση ανταλλάγματος για 
την παροχή των υπηρεσιών, εκδίδεται, από την επιτροπή παραλαβής, βεβαίωση 
ολοκλήρωσης των παρεχομένων υπηρεσιών, η οποία κατατίθεται στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, προκειμένου να διαβιβαστεί στην Προϊσταμένη Αρχή για να λάβει γνώση.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε πληρωμή είναι τα εξής: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του 
συνόλου του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016
β) Τιμολόγιο του Αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Η πληρωμή του τιμήματος παροχής των Υπηρεσιών θα γίνεται σε EURO.

3.3 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή των τιμών, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

3.4 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Κάθε τιμή μονάδας του τιμολογίου προσφοράς περιλαμβάνει γενικά όλες τις κάθε 
είδους επιβαρύνσεις στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, 
κρατήσεις κλπ. καθώς και τις κάθε είδους επιβαρύνσεις για εργασία του προσωπικού 
του κατά τις Κυριακές και λοιπές αργίες και κατά τις νυκτερινές ώρες. 
Ο Πάροχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών 
του μέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από πάσης φύσεως φόρους, δασμούς, τέλος 
ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για εισαγόμενα υλικά από το εξωτερικό, για καύσιμα 
και λιπαντικά, κλπ.
Στους λογαριασμούς τον Πάροχο επιβαρύνουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), επί των τιμολογίων εισπράξεων του 
Παρόχου βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
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Άρθρο Α-4: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΟΧΟΥ
4.1 Η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  θα  επικαιροποιήσει,  το  ήδη  εγκεκριμένο,  Σχέδιο 

Αποχιονισμού με τον νέο αριθμό και θέσεις των αποχιονιστικών μηχανημάτων.  Ο 
Πάροχος  υποχρεούται  να  ακολουθήσει  τις  οδηγίες  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας 
τόσο για τις θέσεις επιφυλακής, όσο και για την κίνηση των μηχανημάτων του. 

4.2 Ο  Πάροχος υποχρεούται  να  ορίσει  ένα  Συντονιστή   με  δυο  βοηθούς  για  την 
διεύθυνση της εκτελούμενης σύμβασης, προς τον οποίο θα απευθύνονται όλες οι 
σχετικές με αυτή εντολές της Υπηρεσίας. Ο Πάροχος υποχρεούται να κοινοποιήσει 
στην  Υπηρεσία  πλήρη  στοιχεία  του  συντονιστή  και  των  δυο  βοηθών του  έργου 
(αριθμούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου και τηλεομοιοτύπου (ΦΑΞ)). 

4.3 Η  προμήθεια  και  μεταφορά  του  αλατιού  στις  θέσεις  επιφυλακής  βαρύνει  την 
Υπηρεσία.
Σε περίπτωση αδυναμίας μεταφοράς του αλατιού από την Υπηρεσία, αυτή θα 
πραγματοποιείται από τον Πάροχο και θα βαρύνει αυτόν.
Επίσης ο Πάροχος μεριμνά με δαπάνες του για την τακτοποίηση του αλατιού κατά 
την εκφόρτωση στις αποθήκες, για τη φύλαξη και τη συντήρηση (αναμοχλεύσεις) 
αυτού, καθώς και για την φόρτωσή του στους αλατοδιανομείς, στις θέσεις όπου 
διατίθεται φορτωτής (του άρθρου Α-4 του Τ.Υ.) σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο 
αποχιονισμού.

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 10



4.4 Για τις επόμενες χειμερινές περιόδους (2021-2022 και 2022-2023) ο ανάδοχος έχει 
υποχρέωση να προσκομίσει,  έγκαιρα,  αντίγραφα αποδεικτικών πληρωμής τελών 
χρήσης των μισθωμένων μηχανημάτων.

4.5  Τα μηχανήματα που θα μισθωθούν, τις περιόδους επιφυλακής, θα εδρεύουν στους 
χώρους επιφυλακής  καθ' όλο το διάστημα αυτής και καθ' όλο το εικοσιτετράωρο 
περιλαμβανομένων και των Κυριακών, αργιών, ημιαργιών κ.λ.π.

4.6 Οι χειριστές των μηχανημάτων, ο συντονιστής και οι δύο βοηθοί του θα πρέπει να 
βρίσκονται στην έδρα επιφυλακής το αργότερο μέσα σε δύο (2) ώρες από τη σχετική 
εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον Συντονιστή.

4.7 Κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  των  εργασιών,   οι  χειριστές  των  αποχιονιστικών 
μηχανημάτων θα  πρέπει  να κατέχουν κινητά τηλέφωνα σε 24ωρη λειτουργία,  οι 
αριθμοί  των  οποίων  θα  έχουν  γνωστοποιηθεί  στην  Υπηρεσία,  έγκαιρα,  με 
μέριμνα  του  Παρόχου (σε  παράρτημα  του  σχεδίου  αποχιονισμού,  κατά  την 
επικαιροποίηση  αυτού).  Οι  χειριστές  υποχρεούνται  να απαντούν στις  κλήσεις 
της  Υπηρεσίας  και  να  συνεργάζονται  με  τους  αρμοδίους  για  την  επίβλεψη της 
υπόψη  σύμβασης  υπαλλήλους  (Διευθύνουσας  Υπηρεσίας,  Επιβλέποντες 
Μηχανικούς,  βοηθούς  επιβλέποντα  και  το  εκάστοτε  προσωπικό  επιφυλακής  στο 
γραφείο), δίνοντας σε κάθε περίπτωση ακριβείς πληροφορίες για τα προβλήματα 
που  αντιμετωπίζουν  και  την  κατάσταση  των  οδικών  τμημάτων.  Αν  διαπιστωθεί  
οποιοδήποτε πρόβλημα συνεργασίας ή παροχή ανακριβών ή ψευδών στοιχείων και 
πληροφοριών, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την άμεση αντικατάσταση 
του χειριστή, θέτοντας  μέχρι την υλοποίηση της το αντίστοιχο μηχάνημα σε αργία 
αλλά και κάθε άλλου υπαλλήλου του αναδόχου απασχολουμένου στην εκτέλεση της 
εν λόγω σύμβασης για σχετικούς με τους προαναφερθέντες λόγους.

4.8 Επίσης ο Πάροχος  χωρίς καμία αποζημίωση και με δαπάνες του υποχρεούται να 
προσκομίσει  στην  Υπηρεσία  δύο  (2)  συσκευές  κινητών  τηλεφώνων (με 
διαφορετικό  αριθμό κλήσης  το  κάθε  ένα)  με  συνδρομή,  που  θα  βαρύνει 
αποκλειστικά  τον  Πάροχο  και  θα  χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά  για  τον 
συντονισμό του αποχιονιστικού έργου μεταξύ Υπηρεσίας και Παρόχου.

4.9 Η  Δ/νουσα  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα,  δια  των  εκπροσώπων  της 
(Προϊσταμένου,  Αναπληρωτή  του,  Επιβλεπόντων  κ.λ.π.),  να  πραγματοποιήσει 
ασκήσεις ετοιμότητας, χωρίς αποζημίωση, για να διαπιστώσει την ετοιμότητα των 
μηχανημάτων και του προσωπικού του Παρόχου. Κατά την διάρκεια της άσκησης 
ετοιμότητας  εάν  διαπιστωθεί  βλάβη  ή  απουσία  μηχανημάτων  θα  ισχύουν  τα 
παραπάνω στο άρθρο 2 της παρούσης

4.10 Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  γενικότερη  αδυναμία  του  Παρόχου να 
ανταποκριθεί  στις υποχρεώσεις του, με ευθύνη του σε βαθμό που να δημιουργείται 
λειτουργικό πρόβλημα στο πρόγραμμα αποχιονισμού, θα εφαρμόζονται σε βάρος 
του οι σχετικές με την έκπτωση διατάξεις.

4.11 Πέραν των προαναφερομένων περί ποινικών ρητρών και έκπτωσης του  Παρόχου, 
επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι ο Πάροχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για τυχόν 
ατύχημα ή διακοπή της κυκλοφορίας που μπορεί να προκληθεί από τη μη τήρηση των 
ανωτέρω συμβατικών του υποχρεώσεων.

4.12 Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις δίνεται 
προφορικά στον τόπο των έργων και καταχωρείται στο ημερολόγιο.
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4.13 Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο Πάροχος υποχρεούται να διαθέσει για 
όλο  το  απαιτούμενο  προσωπικό,  υλικά,  μηχανήματα,  οχήματα,  αποθηκευτικούς 
χώρους,  εργαλεία  και  οποιαδήποτε  άλλα  μέσα.  Ο  Πάροχος  σε  κάθε  περίπτωση 
βαρύνεται  με όλες τις  απαιτούμενες  δαπάνες για την ολοκλήρωση των εργασιών, 
όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες 
όλων  των  εργοδοτικών  επιβαρύνσεων,  οι  δαπάνες  για  τη  μετακίνηση  του 
προσωπικού του,  οι  δαπάνες  των υλικών και  της μεταφοράς,  διαλογής, φύλαξης, 
φθοράς  τους  κλπ.,  οι  δαπάνες  λειτουργίας,  συντήρησης,  απόσβεσης,  μίσθωσης 
μηχανημάτων  και  οχημάτων,  οι  φόροι,  τέλη,  δασμοί,  ασφαλιστικές  κρατήσεις  ή 
επιβαρύνσεις,  οι  δαπάνες  εφαρμογής  των  σχεδίων  κατασκευής  των  σταθερών 
σημείων, καταμετρήσεων, δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για 
τη  λήψη υλικών,  σύστασης  και  διάλυσης  εργοταξίων,  οι  δαπάνες  αποζημιώσεων 
ζημιών  στο  προσωπικό  του,  στον  κύριο  του  έργου  ή  σε  οποιονδήποτε  τρίτο  και 
γενικά  κάθε  είδους  δαπάνη  απαραίτητη  για  την  καλή  και  έντεχνη  εκτέλεση  των 
εργασιών.

4.14 Οι  φόροι,  τέλη,  δασμοί,  κρατήσεις  και  οποιεσδήποτε  άλλες  νόμιμες  επιβαρύνσεις 
βαρύνουν  τον  Πάροχο,  όπως  ισχύουν  κατά  το  χρόνο  που  δημιουργείται  η 
υποχρέωση καταβολής τους. Κατ` εξαίρεση άλλοι φόροι του Δημοσίου που βαρύνουν 
άμεσα το αντάλλαγμα, βαρύνουν τον Πάροχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το 
χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς.  Τυχόν  μεταγενέστερες  αυξομειώσεις, 
αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια 
δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου 
αυτού.

4.15 Ο  Πάροχος  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  ανάθεσης  των  υπηρεσιών,  ή  σε 
οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

4.16 Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του Παρόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που 
απαιτείται για την εκτέλεση της συμβατικής Υπηρεσίας, η σύμβαση μπορεί να ορίζει 
κατ`  εκτίμηση  τον  αριθμό  τεχνικού  προσωπικού  κατά  ειδικότητα  και  βαθμίδα 
εκπαίδευσης, που πρέπει να διαθέτει ο Πάροχος. Ο αριθμός αυτός προσαρμόζεται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παροχής υπηρεσιών, με βάση το Χρονοδιάγραμμα 
αυτής.  Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  λαμβάνει  μέτρα  προστασίας  σύμφωνα  με  την 
ισχύουσα  νομοθεσία.  Η  διευθύνουσα  υπηρεσία  μπορεί  πάντα  να  διατάσσει  την 
απομάκρυνση  του  προσωπικού  που  κρίνεται  δικαιολογημένα  ακατάλληλο  ή  την 
ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου.

4.17 Ο πάροχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε 
άλλων  έργων  ή  εργασιών  φορέα  του  δημόσιου  τομέα,  που  είναι  δυνατόν  να 
επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες 
κατασκευές  και  εκμεταλλεύσεις  από  κάθε  βλάβη  ή  διακοπή  λειτουργίας  τους  και 
χωρίς  μείωση  της  ευθύνης  του  να  αποκαθιστά  ή  να  συμβάλει  στην  άμεση 
αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών.

4.18 Κατά  τις  περιόδους  επιφυλακής  των  αποχιονιστικών  μηχανημάτων 
απαγορεύεται η απουσία αυτών από τις θέσεις τους.
Εάν λόγω βλάβης ή συντηρήσεως και μόνον απουσιάσει μηχάνημα, οφείλει ο 
Πάροχος να αντικαταστήσει αυτό με άλλο αντίστοιχο μηχάνημα.
Κατά την διάρκεια αποχιονισμού και στη περίπτωση ακινητοποίησης 
οποιουδήποτε μηχανήματος (του άρθρου A-1 και Α-2 του Τ.Υ.), λόγω 
βλάβης, δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση (ωριαία υπολογιζόμενη 
σύμφωνα με το Α-3 άρθρο του Τ.Υ.) και ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει τη βλάβη άμεσα (σε εύλογο μικρό χρονικό διάστημα) 
διαφορετικά να αντικαταστήσει αυτό με άλλο αντίστοιχο μηχάνημα σε πλήρη 
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λειτουργία.
4.19 Όσον  αφορά  τους  φορτωτές  (άρθρο  Α-4  του  Τ.Υ.),  των  εδρών,  που 

αναφέρονται στην παρούσα, κ      ατά την περίοδο της επιφυλακής,   απαγορεύεται   
η απουσία αυτών από τη θέση τους  . Εάν λόγω  βλάβης ή συντηρήσεως και 
μόνον απουσιάσουν, οφείλει ο Πάροχος να αντικαταστήσει αυτούς. 
Η απουσία τους κατά την διάρκεια αποχιονισμού δημιουργεί λειτουργικό 
πρόβλημα στο  πρόγραμμα αποχιονισμού και στην περίπτωση αυτή 
επιβάλλεται η άμεση αντικατάστασή τους.
Τα ίδια ισχύουν και για τα οχήματα (ή το γερανό) (των άρθρων Α-5 του Τ.Υ.) 
για την απουσία   τους κατά την διάρκεια αποχιονισμού.

4.20 Επίσης για εργασίες που απαιτούν άμεση επέμβαση για την αποφυγή ατυχημάτων, η 
Δ/νση Τεχνικών Έργων, Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έχει το δικαίωμα με 
έγγραφη ή προφορική ειδοποίηση της, πέραν των προγραμμάτων, να δίνει  εντολή 
στον πάροχο για την άμεση εκτέλεση των εργασιών αυτών.

4.21 Ο  Πάροχος  δε  δικαιούται  ιδιαίτερης  αποζημίωσης  για  εκτέλεση  εργασίας 
υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες ή αργίες ή για 
εργασία κατά τις εορτές και αργίες.

4.22 Για τις ημέρες που θα πληρώνεται μίσθωμα εργασίας αποχιονισμού, δεν θα 
πληρώνεται συγχρόνως και μίσθωμα για επιφυλακή του μηχανήματος.

4.23 Για τις ημέρες που το μίσθωμα εργασίας προκύπτει μικρότερο του μισθώματος 
επιφυλακής,  τότε  μόνο  θα  πληρώνεται  όσο  είναι  το  μίσθωμα  για  την 
επιφυλακή του μηχανήματος.

Άρθρο Α-5: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
5.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα από την ΣΑΕΠ 508 με κωδικό αριθμό 
ΣΑΕΠ 2014ΕΠ50800012, σε βάρος του έργου «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 
2013ΕΠ00800026» και αφορά την υλοποίηση των υποέργων «ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022».
Η παρούσα παροχή Υπηρεσιών έχει τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022» και χρηματοδοτείται ως υποέργο 
του παραπάνω έργου.

5.2 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Εάν κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου παροχής υπηρεσιών παραστεί ανάγκη 
να εκτελεστούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες, αυτές θα εκτελεστούν κατά το 
άρθρο 1.3.2.6 της παρούσας.

Άρθρο Α-6: ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
6.1. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε  στο 
όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση  του 
αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου:
α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην 
προθεσμία  που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, στην περίπτωση αυτή κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
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προσφέροντες δεν  προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης  ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ, της παραγράφου 2, του 
άρθρου 106, του Ν.4412/2016.
β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί  με τις 
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και 
γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών , η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η 
οποία μνημονεύει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας 
προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη 
και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε 
(15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο 
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης 
του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους 
λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 
3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση 
ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση,  ανάθεση 
ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,  ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
κατά περίπτωση.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το 
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 
74 του Ν.4412/2016.

6.2 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία σύμφωνα με το άρθρο 204 του 
ν.4412/2016 υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο Α-7: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ / ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
Στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της, στις υποχρεώσεις 
του Παρόχου περιλαμβάνεται χωρίς αυτός να δικαιούται ιδιαίτερο τίμημα πέρα από 
τα προβλεπόμενα στο Τιμολόγιο, οτιδήποτε απαιτηθεί για την υλοποίηση της 
σύμβασης και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας όλου του εξοπλισμού που 
αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρο B-1: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.1.1 Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Παρόχου, όσον αφορά 

• στη λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών για το προσωπικό 
του Παρόχου, των υπεργολάβων του, κ.λπ., 

• στη  λήψη  μέτρων  ασφαλείας  για  αποφυγή  οποιουδήποτε  κινδύνου  που  θα 
μπορούσε  να  προκληθεί  εξαιτίας  της  εκτέλεσης  των  εργασιών  της  παρούσας 
σύμβασης, σε τρίτους ή σε ιδιοκτησίες τους ή στο περιβάλλον 

1.1.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με 
τους  Νόμους,  Διατάγματα,  Αστυνομικές  και  λοιπές  διατάξεις  και  οδηγίες  της 
Υπηρεσίας, αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

1.1.3 Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται μερικές σχετικές διατάξεις:
• Το Π.Δ. 22-12-1933 (ΦΕΚ 406Α/1933) και η τροποποίησή του με το Π.Δ. 17/1978 

“Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων “.
• Το  Π.Δ. 778/80  (ΦΕΚ 193Α/1980)  “Περί  μέτρων  ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεση 

οικοδομικών εργασιών”.
• Το Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/1981)  “Περί  μέτρων ασφαλείας  κατά  την εκτέλεση 

εργασιών  σε  εργοτάξια  οικοδομικών  και  πάσης  φύσεως  έργων  αρμοδιότητας 
Πολιτικού Μηχανικού”.

• H  Y.A.  BM5/30428  (ΦΕΚ 589Β/30.6.1980)  “Σήμανση  εκτελουμένων  έργων  σε 
οδούς εκτός κατοικημένων περιοχών “.

• H  Y.A.  BM5/30058  (ΦΕΚ 121Β/23.3.1983)  “Σήμανση  εκτελουμένων  έργων  σε 
οδούς εντός κατοικημένων περιοχών”.

• Ν. 1430/1984  (ΦΕΚ Α/1984)  “Κυρώσεις  της  διεθνούς  σύμβασης  εργασίας  που 
αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ.”.

• Ο  Ν. 1568/1985  (ΦΕΚ 177Α/18.10.1985)  “Περί  υγιεινής  και  ασφάλειας 
εργαζομένων”.

• Το Π.Δ. 294/1988  (ΦΕΚ 138Α/1988)  “Ελάχιστος  χρόνος  απασχόλησης  τεχνικού 
ασφαλείας και γιατρού εργασίας”.

• Το  Π.Δ. 31/1990  (ΦΕΚ 11Α/1990)  “Επίβλεψη  της  λειτουργίας,  χειρισμός  και 
συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων”.

• Το  Π.Δ. 395/1994  (ΦΕΚ 220Α/1994)  “Ελάχιστες  προδιαγραφές  Ασφάλειας  και 
Υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά 
την εργασία τους, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ”.

• Το Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220/1994) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας 
για τη χρήση απ’ τους εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την 
εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/656/ΕΟΚ”.

• Το Π.Δ. 397/1994 (ΦΕΚ 221Α/1994) “Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας 
για τον χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης 
της ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ ΕΟΚ”.

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

• Το  Π.Δ. 399/1994  (ΦΕΚ 221Α/1994)  “Προστασία  των  εργαζομένων  απ’  τους 
κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την 
εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/340/ΕΟΚ”.

• Το  Π.Δ. 105/1995  (ΦΕΚ 67Α/1995)  “Ελάχιστες  προδιαγραφές  για  την  σήμανση 
ασφαλείας  ή  /  και  υγείας  στην  εργασία,  σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία 
92/58/ΕΟΚ”.

• Το  Π.Δ. 16/1996  (ΦΕΚ 10Α/1996)  “Ελάχιστες  προδιαγραφές  υγιεινής  και 
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ασφάλειας στους χώρους εργασίας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ.
• Το  Π.Δ. 17/1996  (ΦΕΚ 11Α/1996)  “Εφαρμογή  μέτρων  για  την  προώθηση  της 

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

• Το  Π.Δ. 305/1996  (ΦΕΚ 212Α/1996)  “Ελάχιστες  προδιαγραφές  που  πρέπει  να 
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων”, σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

1.2 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Λόγω της σπουδαιότητας της τήρησης των μέτρων ασφαλείας, αναφέρονται 
ενδεικτικά τα παρακάτω:

1.2.1 Ο Πάροχος οφείλει  κατά την εκτέλεση  των εργασιών,  με  δική του  μέριμνα και 
ευθύνη, να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τις κείμενες 
διατάξεις, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας, χωρίς ιδιαίτερο 
τίμημα.

1.2.2 Ο  Πάροχος  υποχρεούται  να  μεριμνά  για  την  τοποθέτηση  των  καταλλήλων 
πινακίδων  ή  φωτεινών  σημάτων  επισήμανσης  και  απαγόρευσης  προσέγγισης 
επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικών και συμβουλευτικών πινακίδων 
τόσο  για  τους  εργαζομένους,  όσο  και  για  τους  κινούμενους  στις  περιοχές 
εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ’ αυτές. 

1.2.3 Ο Πάροχος, κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, υποχρεούται να προβαίνει 
όταν  τούτο  απαιτείται,  στην  τοποθέτηση  όλων  των  προσωρινών  οδικών 
σημάνσεων, κατά τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. - Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ Α’ 57/23-3-99) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 
3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄), τα διεθνή πρότυπα και γενικά σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις  και  τις  Π.Τ.Π.  περί  σήμανσης  των  οδών  (όπως  π.χ.  φανών, 
αντανακλαστικών  πινακίδων,  σημάτων  κ.α.),  για  την  ασφαλή  κυκλοφορία  των 
οχημάτων επί της οδού κατά την ημέρα και τη νύκτα. Γενικά ο Πάροχος οφείλει να 
λαμβάνει  με  αποκλειστική  μέριμνα  και  δαπάνες  του  και  συνεχώς  όλα  τα 
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν στην 
Εθνική  Οδό  και  παράπλευρες  οδούς  (S.R),  για  πρόληψη  οποιουδήποτε 
ατυχήματος ή ζημίας καθ' όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης.

1.2.4 Ο Πάροχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση 
πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης 
των  εργασιών  και  στο  περιβάλλον.  Θα  πρέπει  να  διαθέτει  εγκατάσταση 
κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης, να μην πραγματοποιεί εργασίες κολλήσεων 
ή  άλλες  ανοικτής  πυρράς  κοντά  σε  εύφλεκτα  αντικείμενα  ή  κοντά  σε  χώρους 
αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και γειτονικών 
ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να παίρνει  τα ενδεικνυόμενα μέτρα, 
κλπ.  Ειδικότερα,  κατά  την  εκτέλεση  σιδηρουργικών  εργασιών  με  τροχό  ή 
ηλεκτροσυγκόλληση κλπ., θα πρέπει να περιβάλλεται η θέση εργασίας από ειδικά 
πετάσματα,  ώστε  να  προστατεύονται  οι  πεζοί  από  τους  δημιουργούμενους 
σπινθήρες.

1.3 ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡOΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.3.1 Ο Πάροχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημιά που θα 

προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του είτε εξαιτίας αυτών, είτε 
από  δική  του  υπαιτιότητα,  είτε  από  υπαιτιότητα  του  εργατοτεχνικού  του 
προσωπικού, είτε  από υπαιτιότητα υπεργολάβου του,  είτε  από τα εργαλεία  και 
μηχανήματά του που απασχολούνται για την υλοποίηση της σύμβασης και έχει 
αποκλειστικά  αυτός  όλες  τις  αστικές  και  ποινικές  ευθύνες  για  κάθε  τι  που  θα 
συμβεί. 

1.4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1.4.1 Ο Πάροχος θα πρέπει  να δώσει  ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγιεινής και 
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ασφάλειας των εργαζομένων σε θέματα όπως:
• Εκπαίδευση προσωπικού.
• Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία.
• Ενημέρωση  με  γραπτές  οδηγίες  για  τους  κινδύνους  κατά  την  εκτέλεση  των 

εργασιών και τους τρόπους προστασίας από αυτούς.
• Εκπόνηση και  εφαρμογή  σχεδίου  δράσης  προληπτικών ενεργειών  προστασίας 

έναντι πάσης φύσεως θεομηνιών και φωτιάς.
• Εκπόνηση και τήρηση προγράμματος επιθεωρήσεων / ελέγχων κατά την εκτέλεση 

της  εργασίας  για  την  πιστή  εφαρμογή  των  μέτρων  ασφαλείας  από  τους 
εργαζομένους.

• Καταλληλότητα εξοπλισμού.
• Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήματος ασφάλειας της εργασίας.

1.4.2 Λόγω  της  σπουδαιότητας  της  τήρησης  των  απαιτουμένων  μέτρων  ασφαλείας, 
αναφέρονται ενδεικτικά τα παρακάτω :

• Ο Πάροχος οφείλει  να χορηγεί  στο εργατοτεχνικό  προσωπικό, στο προσωπικό 
επίβλεψης της Υπηρεσίας, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο 
χώρο  των  εργασιών,  τα  απαιτούμενα  κατά  περίπτωση  Μέτρα  Ατομικής 
Προστασίας  (ΜΑΠ)  και  να  παίρνει  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  συλλογικής 
προστασίας.  Ενδεικτικά  τα  ΜΑΠ  θα  είναι,  προστατευτικά  κράνη,  μπότες 
ασφαλείας,  πλαστικές  γαλότσες,  παπούτσια  ηλεκτρολόγου,  φωσφορίζοντα 
πανωφόρια  (για  το  χειμώνα),  φωσφορίζοντα  γιλέκα  (για  το  καλοκαίρι), 
προστατευτικά  γάντια,  ωτοασπίδες,  προστατευτικά  γυαλιά  και  καπέλα  ηλίου, 
κουτιά Πρώτων Βοηθειών στα γραφεία και  στα οχήματα που χρησιμοποιούνται 
στη σύμβαση, κ.λπ.

• Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος ώστε το εργατοτεχνικό προσωπικό του κατά την ώρα 
εργασίας,  να  φορά  και  να  φέρει  τον  εξοπλισμό  που  ενδείκνυται  για  λόγους 
προστασίας  ανάλογα  με  τη  φύση της  εργασίας  (κράνη,  φωσφορίζοντα  γιλέκα, 
ηλεκτρολογικά εργαλεία κ.λπ.). 

• Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος ώστε το εργατοτεχνικό προσωπικό του να κατέχει τις 
απαιτούμενες  άδειες  ανάλογα  με  τις  εργασίες  στις  οποίες  απασχολείται  (άδεια 
ηλεκτρολόγου, υδραυλικού κ.λπ.)

1.4.3 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Πάροχος παραμένει 
μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων του και 
είναι δική του ευθύνη η υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων των αρμοδίων υπαλλήλων 
των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για 
θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται  από την Ελληνική 
Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρμόζονται 
οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.
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Άρθρο Β-2: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – 
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2.1 Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  για  την  τήρηση  των  διατάξεων  της  εργατική 
νομοθεσίας,  των  διατάξεων  και  κανονισμών  για  την  πρόληψη  ατυχημάτων  στο 
προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, 
ώστε  να  εξαλείφονται  ή  να  ελαχιστοποιούνται  οι  κίνδυνοι  ατυχημάτων  ή 
επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ.7-
9), Ν. 3850/10 (αρ. 42) (H έννοια του εργοταξίου ορίζεται  στο άρθρο 2 παρ.1 σε 
συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96) (O Ν.3850/10 Κύρωση 
του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο, 
καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, ΠΔ 
294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.).

2.2 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης 

έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο 

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-
02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις 
ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και 
της κατασκευής του έργου.

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

 Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι 
αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη 
ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των 
μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το 
έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).

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

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

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

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν 
τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το 
Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ 

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

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 
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προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα 
απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και 
υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 
(αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα 
έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

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

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

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για 
όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και 
στις ΥΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ.

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.4), όταν :

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 
περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή.

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : 
Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτημα ΙΙ).

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του 

έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και 
υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την 
αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 
παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του 
Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 
περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του 
(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

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

 Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους 

από 50 εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει 

στο έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 
4 έως 25).

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

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

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

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

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα 
αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας 
Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
 Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και 

θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
 Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του 

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

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

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

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

 Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 
πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 
24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί 
αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των 
αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).

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

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).
2.3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 

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

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

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

Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 
συσχετίζεται με το ΗΜΑ.

Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση 
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και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή 
των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του 
ΣΑΥ.

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

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

2.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των 

εργασιών, τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας :
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 

εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων 
θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).

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

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

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

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

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

2.4.2 Εργοταξιακή  σήμανση  -  σηματοδότηση,  συστήματα  ασφαλείας,  φόρτωση  - 
εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ

Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή 

διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, 
σύμφωνα με :

- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης 
Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα 
για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών»

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ.52 ) και 
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την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών 

στις οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) 
και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).

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

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

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

2.4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων 

ΠΔ 304/2000 (αρ.2).
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των 

μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών 
μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού 
εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, 
κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 
1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 
89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 
παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, 
ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).

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

1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος 

Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται 
ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα 
καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α 
παρ.3 και 6).

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

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

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, 
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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 :
2.5.1 Κατεδαφίσεις :
 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.

2.5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :
 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 ).

2.5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, 
Εργασίες σε στέγες.

 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 ).

2.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες
 ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ 
αρ.οικ.16289/330/99.

2.5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.)
 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).
2.5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
 (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).

2.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα
 (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας 

κλπ με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 
(αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 
3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και 
παρ.13).

2.6 Ακολουθεί  κατάλογος  με  τα  νομοθετήματα  και  τις  κανονιστικές  διατάξεις  που 
περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»

A. ΝΟΜΟΙ ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99
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Ν. 495/76
Ν. 1396/83
Ν. 1430/84
Ν. 2168/ 93
Ν. 2696/99
Ν. 3542/07
Ν. 3669/08
Ν. 3850/10
Ν. 4030/12
Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Π. Δ. 413/77
Π. Δ. 95/78
Π. Δ. 216/78
Π. Δ. 778/80
Π. Δ. 1073/81
Π. Δ. 225/89
Π. Δ. 31/90
Π. Δ. 70/90
Π. Δ. 85/91
Π. Δ. 499/91
ΦΕΚ 337/A/76

ΦΕΚ 126/A/83
ΦΕΚ 49/A/84
ΦΕΚ 147/A/93
ΦΕΚ 57/A/99
ΦΕΚ 50/A/07
ΦΕΚ 116/A/08
ΦΕΚ 84/A/10
ΦΕΚ 249/A/12

ΦΕΚ 128/A/77
ΦΕΚ 20/A/78
ΦΕΚ 47/A/78
ΦΕΚ 193/A/80
ΦΕΚ 260/A/81
ΦΕΚ 106/A/89
ΦΕΚ 31/A/90
ΦΕΚ 31/A/90
ΦΕΚ 38/A/91
ΦΕΚ 180/A/91 
Π. Δ. 395/94 
Π. Δ. 396/94
Π. Δ. 397/94
Π. Δ. 105/95
Π. Δ. 455/95

Π. Δ. 305/96
Π. Δ. 89/99
Π. Δ. 304/00
Π. Δ. 155/04
Π. Δ. 176/05
Π. Δ. 149/06
Π. Δ. 2/06
Π. Δ. 212/06
Π. Δ. 82/10
Π. Δ. 57/10
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΥΑ 130646/84
ΚΥΑ 3329/89
ΚΥΑ 8243/1113/91
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93
KYA 16440/F.10.4/445/93
ΦΕΚ 220/A/94
ΦΕΚ 220/A/94
ΦΕΚ 221/A/94
ΦΕΚ 67/A/95
ΦΕΚ 268/A/95

ΦΕΚ 212/A/96 FEK 
94/A/99
ΦΕΚ 241/A/00
ΦΕΚ 121/A/04
ΦΕΚ 227/A/05
ΦΕΚ 159/A/06
ΦΕΚ 268/A/06
ΦΕΚ 212/A/06
ΦΕΚ 145/A/10
ΦΕΚ 97/A/10

ΦΕΚ 154/B/84
ΦΕΚ 132/B/89
ΦΕΚ 138/B/91
ΦΕΚ 187/B/93
ΦΕΚ 765/B/93
ΑΔΑ: Β4301-8ΞΩ
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΚΥΑ αρ. 8881/94
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93
ΥΑ 3009/2/21-γ/94
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94
ΥΑ 3131.1/20/95/95
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03
ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03
ΚΥΑ αρ.6952/11
ΥΑ 3046/304/89
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000
ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02
ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11
ΥΑ 21017/84/09
Πυροσβεστική διάταξη 7,
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96

ΦΕΚ 450/Β/94
ΦΕΚ 451/Β/93
ΦΕΚ 301/Β/94
ΦΕΚ 73/Β/94
ΦΕΚ 978/Β/95
ΦΕΚ 677/Β/95
ΦΕΚ 1035/Β/96

ΦΕΚ 113/Β/97
ΦΕΚ 987/Β/99
ΦΕΚ 1186/Β/03
ΦΕΚ 708/Β/03
ΦΕΚ 420/Β/11
ΦΕΚ 59/Δ/89
ΦΕΚ 1035/Β/00
ΦΕΚ 1176/Β/00
ΦΕΚ 686/Β/01
ΦΕΚ 266/Β/01
ΦΕΚ 16/Β/03
ΦΕΚ 905/Β/11
ΦΕΚ 1287/Β/09
ΦΕΚ 155/Β/96
Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ Π/208/12-
9-03
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ 
οικ/215/31-3-08
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
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 Η τήρηση και η ενημέρωση του ΣΑΥ και ΦΑΥ θεωρείται ως απαραίτητο στοιχείο για 
την προσωρινή και οριστική παραλαβή. 2.9. Υποχρέωση αναδόχου για 
αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

2.7 Δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
 Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του 

εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να 
έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του.

Άρθρο Β-3: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟΥ 
3.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
3.1.1 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Πάροχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον 

Αντίκλητό  του,  την  διεύθυνση  των  κεντρικών  γραφείων  του  καθώς  και  το 
εντεταλμένο  προσωπικό  που  θα  βρίσκεται  σε  αυτά.  Θα  ορίσει  επίσης  τον 
Συντονιστή  και  τον  αναπληρωτή  του,  για  την  διεύθυνση  της  εκτελούμενης 
σύμβασης,  προς  τον  οποίο  θα  απευθύνονται  όλες  οι  σχετικές  εντολές  της 
Υπηρεσίας.  Ο  Πάροχος  υποχρεούται  να  κοινοποιήσει  στην  Υπηρεσία  πλήρη 
στοιχεία του Συντονιστή και του αναπληρωτή του (αριθμούς σταθερού τηλεφώνου, 
κινητού τηλεφώνου, και τηλεομοιοτύπου, οι οποίοι:

α. θα είναι έμπειροι σε εργασίες αποχιονισμού
β. θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να 

εκπροσωπεί τον Πάροχο σε όλα τα θέματα του εργοταξίου, περιλαμβανομένης της 
παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της 
Υπηρεσίας επί τόπου των εργασιών και της υπογραφής κάθε εγγράφου και 
στοιχείου, που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου (παραλαβές, 
επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ).

γ. θα είναι αρμόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για 
την λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των 
εργαζομένων στους χώρους εργασίας, καθώς και κάθε τρίτου.

3.1.2 Ο Συντονιστής  πρέπει  να  υποβάλει  στην Υπηρεσία  υπεύθυνη δήλωση, με  την 
οποία  να  αποδέχεται  το  διορισμό  του  και  τις  ευθύνες  του.  Ομοίως  και  ο 
αναπληρωτής του.

3.1.3 Επίσης  η  Υπηρεσία  μπορεί  να  διατάσσει  την  στελέχωση  του  Παρόχου  με 
πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο.

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

3.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ
3.2.1 Ο  Πάροχος  θα  χρησιμοποιήσει  ειδικευμένο  Ελληνικό  ή  αλλοδαπό  προσωπικό 

σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του παρόχου 
πρέπει να εφοδιαστεί με σχετική άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα με 
μέριμνα  του  Παρόχου  και  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  εργατική  και  λοιπή 
Νομοθεσία.

3.2.2 Σχετικά με το προσωπικό του Παρόχου ισχύουν και τα ακόλουθα :
α. Το προσωπικό οφείλει να ομιλεί την ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

πρέπει να υπάρχουν μόνιμα τεχνικοί διερμηνείς για τον καθένα.
β. Ο Πάροχος υποχρεούται να υποβάλει επίσης κατάσταση των προσώπων που θα 

είναι εξουσιοδοτημένα να αναπληρώνουν τους παραπάνω αναφερομένους κατά 
την απουσία τους.

γ. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί σε κατασκευές ειδικής τεχνολογίας θα έχει 
εμπειρία σε παρόμοιες κατασκευές η οποία θα αποδεικνύεται με σχετικά 
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πιστοποιητικά και θα τυγχάνει της έγκρισης της υπηρεσίας.
δ. Επί τόπου σε κάθε διακεκριμένη θέση εργασία, όπου η σύμβαση απαιτεί 

παρακολούθηση, θα υπάρχει ένας τουλάχιστον εργοδηγός .
3.2.3 Σε  περίπτωση  που  ο  Πάροχος  αμελήσει  ή  αστοχήσει  να  ανταποκριθεί  στις 

υποχρεώσεις του άρθρου τούτου, η Υπηρεσία μπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων 
για αντισυμβατική συμπεριφορά να του επιβάλει και πρόστιμο μέχρι του διπλασίου 
της δαπάνης για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε, κατά τα ανωτέρω, να υπάρχει, 
ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι μόνιμο ή περιστασιακό 
προσωπικό του παρόχου. 

3.2.4 Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφομένου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα 
από την Υπηρεσία που παρακολουθεί και ελέγχει τη σύμβαση και σε περίπτωση 
συστηματικής μη συμμόρφωσης, πλην των ανωτέρω κυρώσεων, θα ενημερώνεται 
η  Εποπτεύουσα  Υπηρεσία  για  περαιτέρω  σχετικές  ενέργειες  (έκπτωση  του 
παρόχου) .

3.2.5 Όλα τα  συνεργεία  που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει  να  έχουν πιστοποιητικά 
εμπειρίας,  τα  οποία  θα  αποδεικνύουν  την  ικανότητα  του  συνεργείου  για  την 
εργασία αυτή. Σε ειδικές περιπτώσεις θα ζητείται από τον προμηθευτή του υλικού, 
παρουσία του και κατόπιν βεβαίωση ότι η τοποθέτηση του υλικού στους χώρους 
της σύμβασης έγινε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του υλικού του.

Άρθρο Β-4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.
4.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω. ΚΛΠ.
4.1.1 Ο Πάροχος οφείλει καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα 

μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των οδηγιών των ΟΚΩ σε σχέση με 
τις τεχνικές απαιτήσεις για την προστασία των δικτύων τους, όταν αυτά υφίστανται 
επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων.

Ο Πάροχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος, όπως ο νόμος ορίζει, για οποιαδήποτε 
απαίτηση τρίτων λόγω φθορών που έχει προξενήσει στις εγκαταστάσεις τους.

Όταν στην περιοχή των εργασιών ή του εργοταξίου υπάρχουν εγκαταστάσεις ΟΚΩ 
(π.χ. συγκοινωνιακές, τηλεφωνικές, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού 
αερίου κλπ.) ο Πάροχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του τις διατάξεις των 
αρμόδιων υπηρεσιών.

Ειδικότερα όταν υπάρχουν εγκαταστάσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το 
εργοτάξιο ή το γύρο χώρο και δεν είναι δυνατή η διακοπή της λειτουργίας τους ή 
απομάκρυνσή τους από την περιοχή του εργοταξίου, πρέπει αυτές να 
διασφαλίζονται επαρκώς.

Ο Πάροχος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά την υποβολή της προσφοράς του και 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης τις δυσκολίες και τα εμπόδια που πιθανόν να 
προκύψουν από τις ποιο πάνω εγκαταστάσεις ΟΚΩ, καθόσον καμία επιπλέον 
δαπάνη εγκρίνεται από την υπηρεσία για αυτό το λόγο.

4.1.2 Κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  είναι  δυνατόν  ο  Πάροχος  να  συναντήσει 
δυσχέρειες στην εκτέλεση των έργων από την παρουσία δικτύων Ο.Κ.Ω. και από 
την ανάγκη εξασφάλισης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Οι 
παραπάνω  δυσχέρειες  είναι  δυνατό  να  υποχρεώσουν  τον  πάροχο  σε  πολλές 
περιπτώσεις να καταφύγει στην εφαρμογή αντιοικονομικών ή / και χρονοβόρων 
κατασκευαστικών μεθόδων,  για  να  ανταποκριθεί  στις  ανάγκες  κατασκευής  των 
έργων  με  συνθήκες  απόλυτης  ασφάλειας  για  τις  υπάρχουσες  κατασκευές 
(διατηρούμενα  οδοστρώματα,  οχετοί  κ.λπ.),  τις  τυχόν  υπάρχουσες 
παραλλασσόμενες και νέες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. κ.λπ.

4.1.3 Εργασίες εκσκαφών κλπ. σε θέσεις όπου διατηρούνται τμήματα οδοστρωμάτων, ή 
τμήματα  οχετών,  ή  όπου  υφίστανται  αγωγοί  Ο.Κ.Ω.  κλπ.  γενικά  πρέπει  να 
εκτελούνται με μεγάλη προσοχή για την αποφυγή ζημιών ή ατυχημάτων, για τα 
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οποία ο Πάροχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.
4.1.4 Οποιαδήποτε ζημιά, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του Παρόχου ή στον τρόπο με 

τον  οποίο  εκτελεί  αυτός  τις  εργασίες,  ή  σε  αμέλεια  του  εργατοτεχνικού 
προσωπικού  του,  βαρύνει  αποκλειστικά  τον  πάροχο,  ο  οποίος  είναι 
υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της ζημιάς.

4.1.5 Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν κρουστικά μέσα, ή άλλα μέσα εκσκαφής (π.χ. 
εκρηκτικά σε βραχώδεις εμφανίσεις) αν επιτρέπονται και χορηγηθούν οι σχετικές 
άδειες από τις αρμόδιες Αρχές, ή εργασίες πασσάλων κλπ. κάθε ζημιά που τυχόν 
προκύψει πραγματική ή αποθετική των γύρω κατασκευών κλπ. θα βαρύνει,  ως 
αποκλειστικά υπεύθυνα, τον πάροχο.

4.1.6 Δεν  θα  γίνει  αποδεκτή  οποιαδήποτε  αξίωση  του  Παρόχου  από  τις  παραπάνω 
αναφερθείσες  αιτίες  και  οι  τιμές  του  Τιμολογίου  είναι  ενιαίες  και  αμετάβλητες 
ανεξάρτητα  από  τις  δυσκολίες  κυκλοφορίας,  ή  άλλο  αίτιο,  την  έκταση  των 
εργασιών και τη δυνατότητα, ή το συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων (ελαφρών, 
μεσαίων, βαρέων), ή εκτέλεσης με τα χέρια.

4.1.7 Ο Πάροχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι εντός του εύρους κατάληψης της οδού 
βρίσκονται  στύλοι  της  ΔΕΗ  και  του  ΟΤΕ,  σωλήνες  ύδρευσης  κ.λπ.  Έτσι  θα 
παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των οδικών έργων 
που  θα  εκτελούνται  από  αυτόν,  να  εκτελεσθούν  από  τις  αρμόδιες  εταιρίες  ή 
Οργανισμούς, Υπηρεσίες, ή / και τον ίδιο και εργασίες για την μετατόπιση στύλων, 
ή απομάκρυνση υπαρχουσών γραμμών κλπ.

4.1.8 Ο Πάροχος είναι  υποχρεωμένος  να  προβαίνει  σε  κάθε δυνατή  ενέργεια  για  την 
επίσπευση  της  απομάκρυνσης  των  πιο  πάνω  εμποδίων,  να  διευκολύνει 
απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών, χωρίς να δικαιούται να προβάλει 
οποιαδήποτε  αξίωση  αποζημίωσής  του  για  καθυστερήσεις  ή  δυσχέρειες  που 
παρουσιάζονται στις εργασίες του, από την εκτέλεση των παράλληλων εργασιών 
απομάκρυνσης στύλων, μετατόπισης γραμμών κλπ. Αντίθετα αυτός οφείλει, κατά 
την εκτέλεση των έργων, να λάβει όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις 
εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιριών. Σε περίπτωση που τυχόν συμβούν βλάβες, 
θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον πάροχο.

Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να 
χρειασθούν με τους διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, ανήκουν όλες στον 
Πάροχο.

4.1.9 Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  η  ύπαρξη  υπόγειων  αγωγών  και  άλλων 
εγκαταστάσεων  Ο.Κ.Ω.  σε  περιοχές  επηρεαζόμενες  από  τα  έργα,  ο  Πάροχος 
οφείλει,  με  δικές  του  δαπάνες  και  φροντίδες  να  εφοδιασθεί  με  τα  απαραίτητα 
διαγράμματα και λοιπά στοιχεία των θέσεων των Αγωγών Κοινής Ωφέλειας και 
αφού έλθει σε επαφή με τις αρμόδιες Αρχές των Ο.Κ.Ω. να μεριμνήσει  για την 
έγκαιρη ειδοποίηση αυτών,  προκειμένου να ενεργήσει,  παρουσία εκπροσώπων 
τους,  διερευνητικές  τομές  για  την  επισήμανση  των  αγωγών Ο.Κ.Ω.  και  την  εν 
συνεχεία αποκάλυψη αυτών, εφόσον ήθελε απαιτηθεί η διευθέτησή τους.

Αυτή η ευθύνη ανήκει ολοκληρωτικά στον Πάροχο ο οποίος θα πρέπει μέσα στο 
πλαίσιο των υποχρεώσεών του να έλθει σε επαφή με τους Ο.Κ.Ω. και να 
επισημάνουν τα τυχόν προβλήματα που θα προέλθουν από τις εγκαταστάσεις των 
Ο.Κ.Ω. στην εκτέλεση των εργασιών (και αντίστροφα) και να συνυπολογίσουν την 
σχετική επιρροή αυτών των δικτύων και εγκαταστάσεων για χρονοδιαγράμματα 
που θα συντάξει, στη ροή της εργασίας, στη απόδοση των μεθόδων εργασίας του 
και μηχανικού εξοπλισμού κλπ.

4.1.10 Στον καθορισμό της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης έχουν παρθεί υπόψη οι κάθε 
είδους καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν από την τροποποίηση δικτύων 
Ο.Κ.Ω. είτε αυτές θα γίνουν από τα ειδικευμένα συνεργεία των Ο.Κ.Ω. είτε από τα 
συνεργεία του Αναδόχου, είτε και από τα δύο μαζί.
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4.1.11 Επιπλέον, σχετικά με τις εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. που θα συναντηθούν, καθορίζονται 
τα ακόλουθα :

α. Ο Πάροχος οφείλει να αναφέρει έγγραφα και έγκαιρα στην Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, τις συναντόμενες δυσχέρειες στην 
προώθηση των εργασιών και την υλοποίηση της σύμβασης, από τις παραπάνω 
εγκαταστάσεις κλπ, συνοδεύοντας τις αναφορές του με υποδείξεις λύσης για τα 
δημιουργούμενα τεχνικά προβλήματα.

β. Ο Πάροχος οφείλει επίσης να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απόφαση της 
Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων, που δημιουργούνται από τις 
παραπάνω εγκαταστάσεις κλπ. τροποποιώντας στην ανάγκη το χρονοδιάγραμμα 
εργασιών της σύμβασης και τη διαδοχή εργασιών, ή ακόμη και εκτελώντας 
πρόσθετες αναγκαίες εργασίες μετά από ειδική εντολή της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, χωρίς να προκύπτει από τους 
λόγους αυτούς κανένα δικαίωμα για τον πάροχο, για παράταση προθεσμίας του 
ολικού χρόνου αποπεράτωσης των εργασιών.

γ. Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να γίνει δυνατή η 
απόληψη του υλικού εταιριών ή Ο.Κ.Ω. στην καλύτερη τεχνικά εφικτή κατάσταση, 
υπέχοντας ευθύνη σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν.

4.1.12 Τα  υλικά  που  θα  προκύψουν  από  καθαιρέσεις,  κατεδαφίσεις  κλπ.,  θα 
απομακρυνθούν από τον πάροχο, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, σε χώρους που 
θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.

Αν ο Πάροχος διαταχθεί από τη Υπηρεσία, να αποξηλώσει τις εγκαταστάσεις ΟΚΩ 
(ΔΕΗ - ΟΤΕ κλπ), τα υλικά που θα προκύψουν θα τα παραδώσει στους 
Οργανισμούς αυτούς, εκτός αν λάβει άλλες οδηγίες από τη Υπηρεσία και θα 
πληρωθεί με τις τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου. Σε καμία περίπτωση 
δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο ελεύθερος χώρος της κοίτης του ποταμού ως 
χώρος απόθεσης καθαιρέσεων ή κατεδαφίσεων.

Άρθρο Β-5: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ-
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

5.1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
5.1.1 Ο Πάροχος οφείλει να παίρνει,  με δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόμενα για κάθε 

περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και 
έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα 
τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόμενο σ’ αυτόν εργατοτεχνικό 
προσωπικό,  είτε  από  τα  εργαλεία  και  μηχανήματα  που  απασχολούνται  για  την 
εκτέλεση της σύμβασης.

5.2 ΣΗΜΑΝΣΗ
4.2.1 Με την έναρξη των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο Πάροχος 

υποχρεώνεται  με  δικές  του  δαπάνες  και  χωρίς  ιδιαίτερη  αποζημίωσή  του,  να 
προβαίνει  στην  πλήρη  σήμανση  του  εργοταξίου,  σε  περίφραξη  και  ιδιαίτερη 
σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, 
ο οποίος κυρώθηκε όπως ισχύει σήμερα.

Η σήμανση θα γίνεται, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, με κατάλληλα, 
ευδιάκριτα, μέρα και νύκτα, σήματα για την πλήρη διασφάλιση της κυκλοφορίας.

5.3 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
5.3.1 Με  τον  όρο  εξασφάλιση  της  κυκλοφορίας  νοείται  τόσο  η  διατήρηση  ασφαλών 

συνθηκών για  τη  διεξαγωγή της,  όσο και  η  επίτευξη  συνθηκών συνέχισης  της 
διεξαγωγής της, έστω και με κατάλληλες παρακάμψεις ή άλλα προσωρινά έργα

5.3.2 Ο Πάροχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση τα κατάλληλα μέτρα κατά 
την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να εξασφαλίζεται, δηλαδή 
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να μη παρεμποδίζεται άμεσα ή έμμεσα η κυκλοφορία γενικά οχημάτων, δικύκλων 
και (τυχόν) πεζών από τη διακίνηση των μηχανικών του μέσων, την εκτέλεση των 
έργων,  την  απόθεση  υλικών,  τη  δημιουργία  βοηθητικών  εγκαταστάσεων  και 
κατασκευών, τη μεταφορά υλικών κλπ.

5.3.3 Διευκρινίζεται  ότι  στην  οικονομική  προσφορά  του  παρόχου  περιλαμβάνονται 
ανοιγμένα οι οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις του κόστους για κατασκευές ή ειδικές 
μεθόδους κατασκευής κλπ, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν προς αποφυγή 
διακοπής της κυκλοφορίας ή επιμήκυνσης του χρόνου επιβολής περιορισμών της 
κυκλοφορίας στις οδούς.
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