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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Σ.Υ.) 
 
Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 Ορισµοί, Συντοµογραφίες και Αρχικά (όπως εµφανίζονται στις παρενθέσεις) 
  
Εργοδότης – Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Εταιρία: είναι η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.» µε έδρα στη Θεσσαλονίκη 
Ανάδοχος: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύµπραξη που συνάπτει µε τον 
Εργοδότη σύµβαση των παραγράφων 1 έως 4  του άρθρου 1 του Ν.3316/2005. 
Προϊσταµένη Αρχή (Π.Α.): Καθορίζεται εκάστοτε µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της εταιρίας, όπως τροποποιηµένες ισχύουν σήµερα. Μπορεί να µεταβάλλεται µε νεότερες 
αποφάσεις, ακόµη και κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, χωρίς εκ του λόγου αυτού 
ο Προσφέρων ή ο τελικά επιλεγείς Ανάδοχος να µπορεί να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση 
ή αξίωση. Το Τεχνικό Συµβούλιο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» γνωµοδοτεί επί των αιτήσεων 
θεραπείας αναδόχων και οι λοιπές αρµοδιότητές του ασκούνται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της εταιρείας. 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (∆.Υ.): ∆ιεύθυνση Μελετών της Ε.Ο.Α.Ε. 
Οικονοµικό Αντικείµενο της Σύµβασης ή αξία της Σύµβασης: Η προβλεπόµενη από τη 
Σύµβαση Αµοιβή του Αναδόχου.  
Σύµβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
αντισυµβαλλοµένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου, και περιλαµβάνονται στα 
τεύχη του διαγωνισµού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος και το σχετικό  ιδιωτικό 
συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων µερών (άρθρο 23 παρ. 1 
ν. 3316/05). 
Συµβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ του Εργοδότη και του 
Αναδόχου µαζί µε τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συµπληρώνουν, όπως 
αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ. 
Νόµος : Ο Ν.3316/ΦΕΚ Α΄ 42/22-02-2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
 
1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 
 
Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των 
συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Τα ειδικά θέµατα που σχετίζονται µε την 
διαδικασία ανάθεσης περιλαµβάνονται στο τεύχος "Προκήρυξη", ενώ το αντικείµενο και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά της σύµβασης στο τεύχος “Τεχνικό Αντικείµενο” “Τεχνικές 
Προδιαγραφές” και “Τιµολόγιο Γεωερευνητικών εργασιών”.  
 
1.3 Σειρά ισχύος Συµβατικών Τευχών 
 
Η σειρά ισχύος των συµβατικών τευχών ορίζεται στην Προκήρυξη, άρθρο 7.  
 
 
Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
2.1 Τόπος και χρόνος 
 
2.1.1 Τόπος εργασίας του Αναδόχου είναι η περιοχή του έργου και το γραφείο του.  

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του 
Εργοδότη (Προϊστ/νης Αρχής, ∆ιευθ/σας Υπ/σίας, και επιβλεπόντων) να συµµετέχει σε 
συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συµβουλές στις 
υπηρεσίες αυτές, να συµµετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται να 
κατασκευαστούν τα έργα και  γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει 
χρήσιµη ο Εργοδότης. 
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2.1.2 Μαζί µε την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής για την έγκριση της 
ανάθεσης προς τον Ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συµφωνητικό 
σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Νόµου. Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογράψει για 
λογαριασµό του Εργοδότη  αρµόδιο όργανο αυτού. 

2.1.3 Συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης είναι η συνολική προθεσµία για την 
περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην 
προκήρυξη του διαγωνισµού. Η έναρξη της συνολικής και των τµηµατικών προθεσµιών 
συµπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συµφωνητικό, µε την εποµένη της 
υπογραφής του. 

2.1.4 Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού αντικειµένου, οι τµηµατικές 
προθεσµίες και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαµβάνει καθυστερήσεις για τις 
οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος περιγράφονται λεπτοµερώς στην παράγρ. 6 
«Χρονοδιάγραµµα» του Τεχνικού Αντικειµένου.  

2.1.5 Σε προθεσµία ενός µήνα από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού, αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά σ΄αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο 
χρονοδιάγραµµα γραµµικό κατ΄ελάχιστο σύµφωνα µε το νόµο (άρθρο 27 ν. 3316/05)  
ανάλογα µε τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών. Στο νέο χρονοδιάγραµµα 
αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των µελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία 
µελέτης και τα ακριβή σηµεία έναρξης κάθε µελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί 
η συνολική προθεσµία.  

2.1.6 Αν µετατίθεται το χρονικό σηµείο έναρξης της δράσης, χωρίς ευθύνη του Αναδόχου, 
δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσµίας. Ως προς τις προθεσµίες εκτέλεσης των 
εργασιών της σύµβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθµίσεις του άρθρου 27 του 
Ν.3316/2005.  

 
2.2 Εκπρόσωποι του Αναδόχου 
 
2.2.1 Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς Αναδόχου, από τον ήδη 

εξουσιοδοτηµένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζοµένου (βλ. 
Άρθρο 20 παρ. 1 του Νόµου), ο οποίος µονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των 
Συµβατικών Τευχών. 

2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να ορίσει και 
αναπληρωτή εκπρόσωπο µε τις ίδιες αρµοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω 
εκπροσώπων  του Αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του Αναδόχου στον 
Εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων 
του Αναδόχου ή των µελών του σε περίπτωση Αναδόχου σύµπραξης ή κοινοπραξίας. 
Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του Αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του 
Προϊσταµένου της ∆.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των 
εκπροσώπων γνωστοποιείται οµοίως στον Εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της 
σύµβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, 
εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των µεταβολών.  

2.2.3  Σε περίπτωση σύµπραξης ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του 
και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύµφωνα µε 
το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του και να τον 
εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη Σύµβαση και να διευθετούν 
για λογαριασµό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη Σύµβαση και 
να συµµετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του Εργοδότη, σε συναντήσεις µε 
όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύµβασης. 
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2.3 Επίβλεψη της Σύµβασης  
 
 Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον Ανάδοχο τα πρόσωπα που 

θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης. Οι αρµοδιότητες και ευθύνες 
των επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 25 του Νόµου. 

 
2.4 Υποβολή Εκθέσεων από τον Ανάδοχο 
 
 Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται 

αναλυτικά στο τεύχος “Τεχνικό Αντικείµενο”. 
 
 
Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την 

εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύµφωνα και µε τις δεσµεύσεις που 
ανέλαβε µε την υποβολή της προσφοράς του. Η εµπειρία και εν γένει τα προσόντα του 
προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του Εργοδότη. 
Τεκµαίρεται ότι η ∆.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.  

3.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης την 
οµάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισµού και να δηλώσει άµεσα την 
αποχώρηση οποιουδήποτε µέλους της οµάδας. Η ∆.Υ. ερευνά τους λόγους 
αποχώρησης και µπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του µε αντίστοιχο στέλεχος ίσης 
τουλάχιστον εµπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε µε ευθύνη του Αναδόχου και δεν κριθεί 
δικαιολογηµένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (άρθρο 31 παρ.3 του Νόµου)  

3.3 Το επιστηµονικό προσωπικό του Αναδόχου ταξινοµείται στα ακόλουθα επίπεδα από 
άποψη εµπειρίας σε συναφείς έρευνες και µελέτες και για τις ειδικότητες που 
αναφέρονται στην Προκήρυξη: 

− Επίπεδο Α: Εµπειρία δώδεκα ετών και άνω. 
− Επίπεδο Β: Εµπειρία µεταξύ οκτώ και δώδεκα ετών. 
− Επίπεδο Γ: Εµπειρία έως οκτώ ετών. 

 
Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
4.1 Αµοιβή του Αναδόχου 
 

Συµβατική αµοιβή του Αναδόχου είναι το ποσό της Οικονοµικής του  Προσφοράς. Η 
αµοιβή αυτή µπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις που α) αυξάνεται το φυσικό 
αντικείµενο, µε συµπληρωµατική σύµβαση που υπογράφεται κατά το άρθρο 29 του 
Νόµου, β) εγκριθούν αρµοδίως αποζηµιώσεις, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και 
προϋποθέσεις του Νόµου, γ) δοθεί παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης της 
σύµβασης µε αναθεώρηση της αµοιβής του.  
Η τελική αµοιβή του αναδόχου θα είναι αυτή που θα προκύψει από την εφαρµογή της 
προσφερθείσας ενιαίας έκπτωσης επί των αµοιβών του Τιµολογίου και την 
εκτελεσθείσα ποσότητα µονάδων φυσικού αντικειµένου, κατόπιν υποβολής σχετικής 
επιµέτρησης από τον ανάδοχο, η οποία ελέγχεται από τον επιβλέποντα την σύµβαση 
και θεωρείται από τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Για την υπόλοιπη, 
µη εκτελεσθείσα ποσότητα µονάδων δεν καταβάλλεται αµοιβή στον ανάδοχο. 



 

K:\A6021\Design\tenders\2010_drills texnikvn_4901\Tefhi\SY_4901.doc 6021/4901/Β03 
6 

 
4.2 Τα στοιχεία της αµοιβής του Αναδόχου 

 
4.2.1  Για την πληρωµή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασµούς Πληρωµής 

συνοδευόµενους από αναλυτικές επιµετρήσεις, οι οποίοι συντάσσονται, ελέγχονται και 
εγκρίνονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 4-6 του άρθρου 30 του Νόµου. Ειδικότερα 
αναγράφονται: 

I. Το είδος των εργασιών. 
II. Οι συγκεκριµένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 
III. Πίνακας αµοιβής µε τα αιτούµενα προς πληρωµή ποσά για τις εργασίες που 

ολοκληρώθηκαν, τη µέγιστη συνολική αµοιβή και το άθροισµα των 
προηγουµένων αµοιβών. Σε περίπτωση σύµπραξης συνυποβάλλεται ο εν 
ισχύϊ πίνακας επιµερισµού της αµοιβής στα µέλη της, ενώ σε περίπτωση 
Αναδόχου κοινοπραξίας την αµοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την 
επιµερίζει στα µέλη της µε ευθύνη του. 

IV. Εγγυητικές επιστολές τυχόν προκαταβολής και της 1ης τµηµατικής 
πληρωµής, που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασµού. 

V. Το πληρωτέο ποσό 
VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α. 

Μετά την έγκριση του Λογαριασµού ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξή του: 

I. Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας 
III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται 

για φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους 
απασχολούµενους µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, κλπ), 
όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. Οι συµπράξεις και κοινοπραξίες 
αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών τους. 

IV. Αποδεικτικά καταβολής νόµιµων κρατήσεων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει κατ΄ αίτηση του Εργοδότη και 
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία για την 
πληρωµή της απαίτησης. 

∆ιευκρινίζεται ότι :  

(α) Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, 
οφειλές, τέλη και άλλες πληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων 
φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΤΕΕ κλπ. 

(β) Η συµβατική αµοιβή δεν περιλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο φόρος 
αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον Ανάδοχο, µε την πληρωµή  κάθε 
Λογαριασµού. 

Οι πληρωµές ολοκληρώνονται µέσα σε ένα µήνα από την έγκριση (ρητή ή αυτοδίκαιη) 
του Λογαριασµού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω 
δικαιολογητικά. Αν η πληρωµή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου πέραν 
του µηνός, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 30 παρ. 6 του Νόµου. 

4.2.2 Η συµβατική αµοιβή του Αναδόχου περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα 
µετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηµατικό του κέρδος µέχρι την 
ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αµοιβής 
προβλέπονται στο νόµο και στην παρούσα. ∆εν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι 
προσαύξησης της αµοιβής της Σύµβασης. 

4.2.3 Ο Εργοδότης µπορεί να µειώσει το συµβατικό αντικείµενο χωρίς αποζηµίωση, όπου 
αυτό κριθεί αναγκαίο. 
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 Η µείωση των ποσοτήτων εργασιών, οι οποίες προβλέπονται στην προϋπολογισθείσα 
αµοιβή της Σύµβασης, καθώς και η κατάργηση εργασιών ή η προσθήκη νέων θα 
γίνεται µε την κατάρτιση Συγκριτικού Πίνακα σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Νόµου. 

 
4.2.4 Ο Εργοδότης µπορεί επίσης να αυξήσει το συµβατικό αντικείµενο, εφόσον α) το κρίνει 

αναγκαίο και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Νόµου. Η 
άσκηση του δικαιώµατος αυτού θα γίνει µε σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα και κατάρτιση 
συµπληρωµατικής Σύµβασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόµου. Για την 
έγκριση Σ.Π. και την υπογραφή της Συµπληρωµατικής Σύµβασης, που αφορούν 
συµπληρωµατικές εργασίες, ο Ανάδοχος υποβάλλει αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα 
της σύµβασης. Ως προς την σύνταξη και έγκριση του Σ.Π. και την υπογραφή 
συµπληρωµατικής σύµβασης, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Νόµου. 

        Μετά την έγκριση του Σ.Π., ο Ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς αντίρρηση 
Συµπληρωµατική Σύµβαση και να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες που του 
ανατίθενται. Σε περίπτωση άρνησής του η Προϊσταµένη Αρχή, µε αιτιολογηµένη 
απόφασή της, µπορεί να διαλύσει, αζηµίως για τον ΚτΕ, την σύµβαση, µε τις 
προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 29 του Νόµου.  

    Η αύξηση του συµβατικού αντικειµένου κατά τα ανωτέρω µε Σ.Σ., συνεπάγεται την 
καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου µε το 5% της Σ.Σ. (άρθρο 
24 παρ. 3 του Νόµου) 

 
4.3 Νόµισµα αµοιβής Αναδόχου 

Τα τιµολόγια του Αναδόχου για την αµοιβή του καθώς και οι πληρωµές που θα 
διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασµένα σε ΕΥΡΩ και σύµφωνα µε την 
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
4.4 Αµοιβές και Κρατήσεις µετά τη λήξη της Σύµβασης 

Από την ηµεροµηνία λήξης της Σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στην παρούσα Σ.Υ., η 
Σύµβαση παύει ισχύουσα και δεν συνεπάγεται περαιτέρω επιπτώσεις / αποτελέσµατα, µε 
εξαίρεση τα δικαιώµατα που αποκτήθηκαν ή τις υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν µέχρι την 
ηµεροµηνία λήξης της Σύµβασης, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν και δεσµεύουν και 
παράγουν έννοµα αποτελέσµατα. 
 
 
Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 
5.1.1 Για την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 

που εκδίδεται κατά το άρθρο 24 του Νόµου,ίση προς το 5% της προεκτιµώµενης 
αµοιβής των σταδίων της µελέτης που ανατίθενται. 

5.1.2 Σχέδιο της επιστολής αυτής (στα ελληνικά) περιέχεται στο Προσάρτηµα V του 
τεύχους της Προκήρυξης. 

5.1.3 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε µπορεί να είναι 
συντεταγµένη σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα 
συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 

5.1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την παραλαβή του 
συνόλου του αντικειµένου της Σύµβασης, κατά το άρθρο 24 παρ. 5 του Νόµου. 
Εφόσον υπάρξει νόµιµη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογηµένη 
απόφαση της ∆.Υ.  

5.1.5 Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον Ανάδοχο και για 
τις τµηµατικές πληρωµές κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 30 παρ. 2 του Νόµου. Εξ 
αυτών οι µεν εγγυήσεις των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 30 θα επιστρέφονται 
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µε την πλήρη υποβολή του σταδίου της µελέτης για το οποίο εκδόθηκαν, η δε 
εγγύηση της παραγράφου 2στ θα επιστρέφεται µετά την τελική παραλαβή της 
µελέτης. 

 
5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

Η εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καµιά 
διάκριση την πιστή εφαρµογή από τον Ανάδοχο όλων των όρων της Σύµβασης και κάθε 
απαίτηση του Εργοδότη κατά του Αναδόχου  που προκύπτει από την εκπλήρωση των 
υπηρεσιών του. 

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την 
απαίτηση µέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο Εργοδότης εισπράττει 
την εγγύηση µε έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.  

Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου για 
αποζηµίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζηµία µεγαλύτερη του ποσού 
των εγγυήσεων. 

 
Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
6.1 Αν ο Ανάδοχος, µε υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συµβατικές προθεσµίες  περαίωσης 

των εργασιών της σύµβασης, βαρύνεται µε ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 28 του 
Νόµου, ως ακολούθως: 
I. Για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας (καθαρού χρόνου εκτέλεσης των 

εργασιών) µέχρι του 20% αυτής, ή τµηµατικής προθεσµίας µέχρι το 40% αυτής, 
ποινική ρήτρα ανά ηµέρα καθυστέρησης ίση µε 10% της µέσης ηµερήσιας 
αµοιβής η οποία προκύπτει µε διαίρεση της συµβατικής αµοιβής µε τον καθαρό 
χρόνο, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Νόµου, υπολογιζόµενο σε 
ηµερολογιακές ηµέρες.  

II. Για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας πέραν του 20% και µέχρι του 30% 
αυτής ή τµηµατικής προθεσµίας πέραν του 40% και µέχρι του 50% αυτής, 
ποινική ρήτρα ανά ηµέρα υπέρβασης ίση µε 20% της µέσης ηµερήσιας αµοιβής 
υπολογιζόµενης ως ανωτέρω.  

III. Για υπέρβαση µεγαλύτερη του 1/3 της συνολικής προθεσµίας ο Ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος, κατά τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 33 του 
Νόµου. Επίσης έκπτωτος κηρύσσεται ο Ανάδοχος και αν υπερβεί πέραν του ½ 
τµηµατική προθεσµία.  

6.2 Το σύνολο των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί 
να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 2% του ποσού της σύµβασης. Οι ποινικές 
ρήτρες για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες αυτών που 
επιβάλλονται για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας και επιστρέφονται µε 
αιτιολογηµένη απόφαση της ∆.Υ. αν η σύµβαση περατωθεί µέσα στον οριζόµενο 
καθαρό χρόνο της σύµβασης και τις εγκεκριµένες παρατάσεις του. 

6.3 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και 
κοινοποιούνται στο Ανάδοχο. Εισπράττονται µέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται 
αµέσως µετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, µέσω της 
πιστοποίησης που εκδίδεται αµέσως µετά την απόρριψη της ένστασης από την 
Προϊσταµένη αρχή. 

 
 
Άρθρο 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 
7.1  Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύµβασης.  

Οι αξιώσεις του εργοδότου κατά του Αναδόχου, λόγω πληµµελούς εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεών του κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, παραγράφονται µετά την 
πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειµένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
λύση της σύµβασης. 
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7.2  Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει για την υπογραφή της Σύµβασης ασφάλιση “κατά παντός 
κινδύνου” Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και έναντι των εργαζοµένων, καθώς και 
κύριου µηχανικού εξοπλισµού. 

 Τα ποσά, η διάρκεια και οι όροι των ως άνω ασφαλίσεων αναφέρονται στο τεύχος  
 Προκήρυξη και στο Παράρτηµα της παρούσας Σ.Υ. 
 
 
Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 
 
8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στα συµβατικά τεύχη καθώς και τις ευθύνες που απορρέουν  
από τη Σύµβαση, µε επιδεξιότητα, επιµέλεια και επαγγελµατική κρίση. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να έχει διαθέσιµα καθόλη τη διάρκεια 
Σύµβασης  όλα όσα απαιτούνται για την απόδειξη της Τεχνικής του Ικανότητας 

8.1.2 Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τον Εργοδότη να παρέµβει σε υπόθεση µεταξύ αυτού 
(του Εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 
Εάν από τη σύµβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον 
Εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

8.1.3 Με τη λήξη της σύµβασης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον 
Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν. 

8.1.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον Εργοδότη για 
περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται 
παράλληλα σε εργασίες µε τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 

 
8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαµβάνει τις νόµιµες ευθύνες του, απαλλάσσοντας 
αντίστοιχα τον Εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς 
ζηµιές, εξ αιτίας ατυχηµάτων που συµβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει 
σοβαρή παράλειψη ή εσκεµµένη ενέργεια του Εργοδότη. 
 
8.3 Εκχώρηση  ∆ικαιωµάτων ή Υποχρεώσεων 
Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους µέρος ή το σύνολο των δικαιωµάτων 
και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύµβαση, εκτός των περιπτώσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 26 του Νόµου. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται 
κατόπιν απόφασης της Π.Α. µετά από γνώµη του αρµοδίου Τεχνικού Συµβουλίου. 
 
8.4 Εµπιστευτικότητα 
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 
(και οι προστηθέντες του) αναλαµβάνει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες 
που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους. 
 
8.5 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 
8.5.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον 

Ανάδοχο (και τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης, θα 
ανήκουν στην ιδιοκτησία του Εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων 
εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και θα παραδοθούν στον 
Εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόµο και στη σύµβαση ή αλλιώς κατά την 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. 
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8.5.2 Αν είναι υποχρέωση του Αναδόχου να παραδώσει αρχεία µε στοιχεία σε ηλεκτρονική 
µορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει µε έγγραφη τεκµηρίωσή τους και µε οδηγίες για 
την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

 
8.6 Τεκµηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
Οι κάθε είδους υπολογισµοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από 
επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή 
από τις υπηρεσίες του Εργοδότη µε την βοήθεια / καθοδήγηση του Αναδόχου, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόµνηµα, που θα περιλαµβάνει: 

• τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιµοποιήθηκε, 
• την ονοµασία του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και 

του ιδιοκτήτη του, και 
• σε περίπτωση υπολογισµών, την περιγραφή των µεθόδων, των παραδοχών 

υπολογισµού, του τρόπου συµπλήρωσης των δεδοµένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι 
υπολογισµοί να µπορούν να ελεγχθούν µε άλλες κλασικές µεθόδους ή µε άλλα 
προγράµµατα. 

 

8.7 Κυριότητα και Χρήση λογισµικού του Αναδόχου 

8.7.1 Τα προγράµµατα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισµικό), τα οποία θα χρησιµοποιήσει 
ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
του, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του Εργοδότη όποτε του ζητηθεί.  

        8.7.2 Η κυριότητα των προγραµµάτων αυτών παραµένει στον Ανάδοχο, έχει όµως ο 
Εργοδότης το δικαίωµα να τα χρησιµοποιεί, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση και χωρίς 
περιορισµούς για θέµατα που σχετίζονται µε το Τεχνικό Αντικείµενο της παρούσας 
Σύµβασης. 

 
8.8 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

    8.8.1 Ο Ανάδοχος (και σε περίπτωση σύµπραξης όλα τα µέλη της) υποχρεούται να 
εκπληρώνει τις κατά τις κείµενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και 
ενδεικτικά:  

• την υποχρέωση εγγραφής στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ) 
και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, Φ.Π.Α., 
κλπ., 

• την τήρηση βιβλίων σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, 

• την πληρωµή φόρου εισοδήµατος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των 
εργαζοµένων του. 

8.8.2. Προκειµένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήµατος τυχόν αλλοδαπών 
επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαµβάνει να προσκοµίσει στον Εργοδότη όλα 
τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρµόδιες ελληνικές 
∆ηµόσιες Υπηρεσίες. 

 
8.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 

Ο Ανάδοχος (και τα µέλη του σε περίπτωση σύµπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείµενη για την κοινωνική ασφάλιση νοµοθεσία 
(σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ), για το προσωπικό του. 
 
8.10 ∆ηµοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του 
Εργοδότη, άµεσα ή έµµεσα, σε δηµόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά µε τη 
σύµβαση ή τον Εργοδότη. 
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8.11 Αλληλογραφία του Αναδόχου µε τον Εργοδότη 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 
αποστέλλονται κατ’ αρχήν µε telefax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται µε 
συστηµένο ταχυδροµείο ή µε courier και να είναι συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα. 
 
8.12 Σύνταξη Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ)1 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), είτε 
έχει πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, σε 
εύλογο χρόνο από την υπογραφή του ιδιωτικού Συµφωνητικού. 

 
 

Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

9.1 Παροχή υφισταµένων στοιχείων 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις 
πληροφορίες που αφορούν τη Σύµβαση, εφόσον είναι διαθέσιµες και δεν έχει κώλυµα να τις 
παραδώσει. 

9.2 Έγκαιρη πληρωµή του Αναδόχου 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγµα στον Ανάδοχο, 
κατά τους όρους του Νόµου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2. 

 
 

Άρθρο 10 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ - ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

10.1 Καλόπιστη εφαρµογή της Σύµβασης 

Ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να αντιµετωπίζουν καλόπιστα τις αµοιβαίες 
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών 
τους µε πνεύµα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται 
κατά τα λοιπά, κατά το Νόµο (ιδίως άρθρο 41) και την παρούσα (άρθρο 12). 
 
10.2 Λάθη / ασυµφωνίες στα Συµβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του   Αναδόχου 

 
10.2.1 Τα συµβατικά τεύχη αλληλοσυµπληρώνονται. Σε περίπτωση που  υπάρξουν 

αντικρουόµενες διατάξεις ή όροι στα συµβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα 
αναγραφόµενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στην Προκήρυξη. 

10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συµβατικών Τευχών µπορεί να διορθώνονται πριν την 
υπογραφή της σύµβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη 
των διαγωνιζοµένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να µη µεταβάλει 
µονοµερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόµενοι για τη 
διαµόρφωση της προσφοράς τους. 

 
10.3 Ανωτέρα βία 

10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επισυµβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανωτέρας 
βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της 
ευθύνης των συµβαλλοµένων, καθένα  εκ των µερών δικαιούται να αναστείλει την 
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή 
περιστατικά παρεµποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωµα 

                                                 
1 Η σχετική υποχρέωση θα τίθεται όταν η συµβατική αµοιβή της µελέτης είναι άνω του ποσού που 
γίνονται δεκτά πτυχία µελετητικά ∆’ τάξης (υπ’ αριθµ. ∆ΕΕΠΠ οικ.502/13-10-2000 του Υφυπουργού 
ΥΠΕΧΩ∆Ε) 
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υφίσταται µόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν 
ρυθµίζονται από το Νόµο, ή τη σύµβαση. 

10.3.2 Η µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, 
δεν δηµιουργεί δικαίωµα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συµβαλλοµένων. ∆εν 
αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αµοιβών, που κατέστησαν 
απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.  

 
10.4 Εκτέλεση της σύµβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 

∆ιαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης δεν 
δικαιολογούν την εκ µέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης 
των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύµβαση, εκτός αν τούτο ρητώς 
προβλέπεται από το Νόµο ή την σύµβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωµα, ο 
Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύµβασης, ο Εργοδότης µπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο 
έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόµου. 
 
 
Άρθρο 11 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ∆ΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1 Έκπτωση Αναδόχου 

Εφόσον ο Ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συµβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται 
έκπτωτος µε απόφαση της Π.Α., όπως λεπτοµερώς ορίζεται στο άρθρο 33 του Νόµου.  

Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης 
κινείται υποχρεωτικά. 

Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύµβαση και καταπίπτει υπέρ του 
Εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για 
υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας. 
 
11.2 ∆ιάλυση της σύµβασης 

11.2.1 Ο Εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύµβαση, µετά την ολοκλήρωση κάποιου 
σταδίου της µελέτης, χωρίς αποζηµίωση του Αναδόχου. 

11.2.2 Ο Εργοδότης δικαιούται να διακόψει την εκτέλεση της Σύµβασης κατά την διάρκεια 
εκπόνησης κάποιου σταδίου της µελέτης/έρευνας και να προβεί στη διάλυσή της, µε 
καταβολή αποζηµίωσης στον Ανάδοχο που ισούται µε το 30% της υπολειπόµενης 
αµοιβής του υπό εκπόνηση σταδίου. 

11.2.3 Ο Εργοδότης δικαιούται να αναστείλει την εκτέλεση των εργασιών για διάστηµα µέχρι 
και τρεις (3) µήνες µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην οποία θα 
προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την διακοπή, η ηµεροµηνία 
έναρξης της διακοπής και η πιθανολογούµενη διάρκεια αυτής. Ο Ανάδοχος έχει 
δικαίωµα να απαιτήσει αποζηµίωση για θετικές ζηµιές, κατά το άρθρο 32 του Νόµου. 

11.2.4 Από την ηµεροµηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της 
υποχρέωσης εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή 
και οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για τον περιορισµό των δαπανών 
αυτού και του Εργοδότη. Αµέσως µετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την 
διακοπή, ο Εργοδότης  υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Ανάδοχο εγγράφως. 

11.2.5 Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 µήνες, ο Ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη 
διαδικασία διάλυσης της σύµβασης κατά το άρθρο 34 του νόµου. ∆ιάλυση της 
σύµβασης µπορεί να ζητήσει ο Ανάδοχος και στις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 34 του Νόµου.  Σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθείται η οριζόµενη στο άρθρο 
αυτό διαδικασία. 

11.2.6 Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί από την Π.Α. ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συνεχίσει την εκτέλεση της σύµβασης, και παράλληλα να ασκήσει τα νόµιµα 
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δικαιώµατά του. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται παράταση των συµβατικών 
προθεσµιών.  

11.2.7 Ο Ανάδοχος µε την Ειδική ∆ήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει στον 
Εργοδότη προσδιορίζει την ζητούµενη αποζηµίωσή του. Μπορεί επίσης να 
προσδιορίσει την αποζηµίωση έναντι της οποίας συναινεί στην συνέχιση των 
εργασιών και την µαταίωση της διάλυσης. Εφ’ όσον ο Ανάδοχος συναινεί στη 
µαταίωση της διάλυσης η σύµβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των οικονοµικών του 
απαιτήσεων, µε ανάλογη παράταση των συµβατικών προθεσµιών. Για την µαταίωση 
της διάλυσης και τον καθορισµό της αποζηµίωσης ακολουθείται η οριζόµενη στο 
άρθρο 35 του Νόµου διαδικασία. 

11.2.8 Επισηµαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείµενο της σύµβασης, ή δεν λυθεί αυτή 
πρόωρα για κάποιον από τους νόµιµους λόγους, η σύµβαση εξακολουθεί να 
λειτουργεί και παρά την ενδεχόµενη λήξη των συµβατικών (και των µετά από 
παράταση) προθεσµιών αυτής, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 34 
του Νόµου. 

 

11.3 Λύση της Σύµβασης για οικονοµικούς λόγους 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς και αζηµίως γι' αυτόν την Σύµβαση εάν 
δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του Αναδόχου κατά το άρθρο 26 του Νόµου, ή αν αυτός τεθεί 
υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του Αναδόχου, συνεπάγεται την 
αυτοδίκαιη λύση της σύµβασης, ενώ πτώχευση µέλους σύµπραξης ή κοινοπραξίας 
συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος µετά από έγκριση της Π.Α.  
  
11.4 Λήξη της Σύµβασης – Παραλαβή του αντικειµένου της 

Η λήξη της Σύµβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του 
Αναδόχου ή διάλυση της σύµβασης), πιστοποιείται µε την παραλαβή των εργασιών του 
Αναδόχου και την έκδοση σχετικής απόφασης από την Π.Α. Η παραλαβή γίνεται εντός τριών 
(3) µηνών από την έγκριση όλων των σταδίων της µελέτης/έρευνας, και την έκδοση 
βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, όπου βεβαιώνεται εγγράφως από τον Εργοδότη η 
υποβολή όλων των παραδοτέων από τον Ανάδοχο και εφόσον αυτός έχει εκτελέσει όλες τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της Σύµβασης. Για την έγκριση της 
µελέτης/έρευνας και την παραλαβή της σύµβασης ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 37 
του Νόµου.  

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο σύµφωνα µε το Άρθρο 5.1 της 
παρούσας Σ.Υ., µετά την έκδοση από τον Εργοδότη (∆.Υ.) βεβαίωσης περαίωσης των 
υπηρεσιών του Αναδόχου.  

∆εν επιτρέπεται τµηµατική παραλαβή µελέτης/έρευνας αυτοτελούς έργου, ή σταδίου 
µελέτης/έρευνας.  

∆εν επιτρέπεται επίσης να γίνεται σταδιακή αποδέσµευση των εγγυήσεων 
 
 
Άρθρο 12   ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  

Οι διαφορές µεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτοµερώς 
αναφερόµενα στο άρθρο 41 του Νόµου. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν 
αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύµβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόµο.  
 
 
Άρθρο 13 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

13.1 Νοµοθεσία  

Η Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται 
στην Προκήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων.  
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13.2 Γλώσσα επικοινωνίας 

13.2.1 Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες προφορικές και γραπτές (συµπεριλαµβανοµένων των 
παραδοτέων), µεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή 
φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη 
διάρκεια ισχύος της Σύµβασης απαιτηθεί ερµηνεία ή µετάφραση από ή / και προς τα 
ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και µε κόστος που θα βαρύνει 
τον ίδιο. 

13.2.3 Σε κάθε περίπτωση αµφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείµενο κατισχύει των 
εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

Μαρία Θάνου 
Τµηµατάρχης Συµβάσεων 
Μελετών/ Υπηρεσιών 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

∆ηµήτριος Τσιαπραλής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
    

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
 

 
1.1   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1.1.1  Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη 

του και να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, όπως ισχύει 
κατά την ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων. 

 
1.1.2   Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών 
Οδηγιών.  

 
1.1.3    Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 
 
1.1.4   Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

102 του Ν.∆. 400/1970 (ΦΕΚ Α’10/1970). Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις 
ρυθµίσεις του Ν.∆. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια 
του Έργου. 

 
1.1.5   Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην 

αλλοδαπή, θα προσυνυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της 
εκδότριας και διέπεται από το Ν.∆. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 
118/1985 (ΦΕΚ Α’35/1985). 

 
1.1.6  Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά 

οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που 
απορρέουν από τη σχετική σύµβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις προβλεπόµενες 
από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, 
περιορισµούς κλπ., και ο ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/ και πράγµατα και πέραν από τα ποσά 
κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 

 
1.1.7    Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις: 
 
  - θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως 
 
 - θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του 

παρόντος άρθρου και της υπολοίπου ΣΥ και  
 
  - θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ. 
 
 Η έγκριση του ΚτΕ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους του αποδοχής 

ότι οι όροι των ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνονται µε επάρκεια στους 
όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της ΣΥ. 

 
1.1.8  Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί 

ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων 
αποτελεσµάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται µε την έναρξη ισχύος της 
ασφαλιστικής περιόδου. 

 
1.1.9  Ο Ανάδοχος οφείλει - µε µέριµνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές 

συµβάσεις που να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και 
αντικείµενα ασφάλισης) που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 
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 Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από 
τον Νόµο 489/76 (ΦΕΚ 331 Α΄/76) και το Π.∆. 237/86(ΦΕΚ 110 Α΄/86), ευθύνη 
των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραµένει αλώβητη από τους όρους του 
ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 

 
1.1.10  Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόµιµα, µε δόκιµη δραστηριότητα, σε 

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

 
 Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να ελέγχει τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών, ο 

δε Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων 
λυσιτελούς ελέγχου. Οπωσδήποτε, µαζί µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα 
πρέπει να υποβάλλεται ενηµερωτικό φυλλάδιο σχετικό µε τις δραστηριότητες της 
ασφαλιστικής εταιρείας και σηµείωµα που να αναφέρει παρεµφερή έργα που έχει 
ασφαλίσει στην Ελλάδα. 

 
1.1.11   Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ. 
 
1.1.12   (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, 

αποθηκών του κλπ. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. 

 (2) Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα  

  - να επικοινωνεί απ’ ευθείας µε τους ασφαλιστές 

  - να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος  

 - να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και 
ελέγχων 

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

 
 (3) Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου συµβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες 

θα πρέπει να συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν 
γνώση του παρόντος άρθρου της ΣΥ. περί “ Ασφαλίσεων” και ότι µε το 
ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καµιά εξαίρεση όλοι οι όροι και 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της ΣΥ. 

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

 
1.1.13    Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: 
 
 (1)  Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε 
ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς τον κανόνα δηµοσίας τάξεως του 
άρθρου 23 παράγρ. 2 του Ν.∆. 400/1970 είναι άκυρο. 

 
 (2)  Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν 

έχουν επικυρωθεί από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 
 
 (3)  Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου 

σύνταξης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορο εάν αυτή 
παραπέµπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για τη θεµελίωση της 
αντικειµενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου. 
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1.2   ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
 
1.2.1    Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της 

ασφαλιστικής σύµβασης, ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συµµορφώνεται εντός µηνός από τη σχετική ειδοποίηση. 

 
 Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις 

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

  
 -  να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη 

πληρωµή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει. 
 
 -  ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις 

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

νόµιµες διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο. 
 
 Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται: 
 
 -  για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους και  
 -  για τα λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των 

οφειλόµενων ποσών. 
 
1.2.2   Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους 

ασφαλιστές το οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει 
ενδεχόµενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα 
ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση και για λογαριασµό του Αναδόχου, 
µετά την προηγούµενη ειδοποίηση του. 

 
 Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των 

ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξηµένων µε τους τόκους υπερηµερίας, θα 
γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 1.2.1. Οι τόκοι υπερηµερίας θα προσµετρούνται 
από την ηµεροµηνία καταβολής των ασφαλίστρων. 

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

που δεν µπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, 
απαλλαγών κλπ., σύµφωνα µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

 
 Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα 
 
 -  να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή προς τον 

Ανάδοχο 
 
 -  ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 
 



 

K:\A6021\Design\tenders\2010_drills texnikvn_4901\Tefhi\SY_4901.doc 6021/4901/Β03 
19 

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

 
1.2.5    Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του 

αναδόχου, οι γεωερευνητικές εργασίες, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκονται, 
θα ασφαλισθούν έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων από τον ΚτΕ και τα 
έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
 
1.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚτΕ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΚΚΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

  
1.3.1    Ο έλεγχος από τον Κ.τ.Ε. των ασφαλιστικών συµβάσεων των οποίων η 

ασφαλιστική περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της Σύµβασης ανάθεσης θα 
γίνει πριν από την υπογραφή της σύµβασης. 

 
1.3.2    Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συµβάσεις των παρακάτω 

παραγράφων 1.5.1, 1.5.2  
 
1.3.3     Ο έλεγχος από τον Κ.Τ.Ε. θα αφορά: 
 
 -  στη φερεγγυότητα των προτεινόµενων ασφαλιστικών εταιριών 
 
 -  στη συµβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συµβάσεων προς τις απαιτήσεις 

του παρόντος παραρτήµατος και τους υπόλοιπους όρους της ΣΥ. 
  
 Η αστοχία του ανακηρυχθέντος Αναδόχου να ικανοποιήσει τις σχετικές απαιτήσεις 

έτσι ώστε οι ασφαλιστικές συµβάσεις, που είναι σύµφωνες µε τους όρους του 
παρόντος άρθρου, να γίνουν δεκτές από τον ΚτΕ, θεωρείται ουσιαστικός λόγος µη 
υπογραφής της Σύµβασης µε υπαιτιότητα του υποψηφίου αναδόχου 

 
  
1.4      ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
1.4.1  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά 

ασφαλιστικά ταµεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι 
υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την (εκάστοτε) ισχύουσα Νοµοθεσία  (∆ιατάξεις 
περί ΙΚΑ κλπ) 

 
1.4.2   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό 

προσωπικό του έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν 
νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας 
Νοµοθεσίας (περί ΙΚΑ κλπ). 

 
 Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που 

απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, προµηθευτές, και πάσης φύσεως 
συνεργάτες του Αναδόχου. 
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 Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό 
προσωπικό. 

 
1.4.3   Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.1.4.1 και 1.4.2, ο δε 

Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την 
πραγµατοποίηση των ελέγχων. 

 
1.4.4   Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύµβασης 

εκτέλεσης των γεωερευνητικών εργασιών. 
 
1.5    ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  “ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ” 
 
1.5.1    Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 
 
1.5.1.1 Αντικείµενο ασφάλισης 
 
 Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ” του Αναδόχου έναντι 

Τρίτων και οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε 
Τρίτους για σωµατικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για 
υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της Σύµβασης εξαιτίας των γεωερευνητικών εργασιών, 
οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των 
συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το αντικείµενο της ασφάλισης 
περιλαµβάνει και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους µη εφαρµογής των 
Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκλησης υποβάθµισης του Περιβάλλοντος κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 1650/86 για την 
προστασία του Περιβάλλοντος. 

 
 Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις  
  
1.5.1.2   ∆ιάρκεια της Ασφάλισης 
 
 Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε 

την Οριστική Παραλαβή του Έργου 
 
1.5.1.3   Όρια Αποζηµίωσης 
 
 (1) Τα ελάχιστα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση 

Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης των 
γεωερευνητικών εργασιών, θα είναι τα ακόλουθα: 

 
 α.  Για υλικές ζηµιές (άµεσες ή έµµεσες) σε πράγµατα Τρίτων 
      ανεξάρτητα από τον αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων Τρίτων 
            300.000 € /περιστατικό 
       
 β.  Για σωµατική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων 
       κατά  άτοµο  300.000 € /περιστατικό 
  
 γ.  Για σωµατική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων  µετά από οµαδικό 
      ατύχηµα, ανεξάρτητα 
      από τον αριθµό των παθόντων                    900.000 € /περιστατικό 
 
 δ.  Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης 
      Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος 
      της ασφαλιστικής κάλυψης έναντι 
       Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης  
  των γεωερευνητικών εργασιών θα είναι κατ’ ελάχιστον          1.500.000 € 
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 (2) Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για την 

περίπτωση ατυχηµάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στις 
γεωερευνητικές εργασίες. Τα όρια αποζηµίωσης δεν θα πρέπει να είναι 
µικρότερα από 90.000 € / άτοµο, 300.000 €. / οµαδικό ατύχηµα και 600.000 € για 
όλη την περίοδο ασφάλισης. 

 
1.5.2 Ασφάλιση Κύριου Μηχανικού Εξοπλισµού “ Κατά Παντός Κινδύνου”. 
 
1.5.2.1 Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο “ κατά παντός κινδύνου” θα καλύπτεται και ο 

Κύριος ή Βασικός (Ειδικός και Συνήθης “ Βαρέως Τύπου “) Μηχανικός 
Εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στις γεωερευνητικές εργασίες. 

 
1.5.2.2   Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά 

και την ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανηµάτων και εν γένει εξοπλισµού. Η 
συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των 
µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας 
δυναµικότητας. 

 
1.5.2.3   Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας 

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

 
1.5.2.4 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον 

ΚτΕ αποζηµίωση για τυχόν ζηµία ή ολική απώλεια µηχανήµατος κλπ. ακόµη και 
για την περίπτωση ανωτέρας βίας. 

 
1.5.2.5 Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και τη µετακίνηση, τη µεταφορά και 

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

 
1.6  ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
 
1.6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, 

σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις 
ανάγκες και την εξυπηρέτηση των γεωερευνητικών εργασιών, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

1.6.2   Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω 
Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 

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

 
1.7   ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 
 
 Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρ. 1.5 θα περιλαµβάνονται 

οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

1.7.1 “ Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης 
φύσεως προσωπικό που απασχολείται µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση 
εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια των συγκεκριµένων ερευνητικών εργασιών, καθώς 
επίσης και ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) και οι τυχόν συνεργαζόµενοι στο 
γεωερευνητικό πρόγραµµα. 
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1.7.2     Ο ΚτΕ., οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι 
Σύµβουλοι του ΚτΕ (και /ή των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων 
θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της 
ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος “ ∆ιασταυρούµενη 
ευθύνη αλλήλων” (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των 
ασφαλιζόµενων φορέων. 

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

 -  του Αναδόχου 

 -  και /ή των συνεργαζόµενων στο γεωερευνητικό πρόγραµµα 

 -  και / ή του ΚτΕ 

 -  και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών και / ή των Συµβούλων τους 

 -  Και /ή µέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω 

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

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

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

 
 Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω 

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

 
 Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα 

τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν 
από τη Σύµβαση. 

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

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

1.7.7   Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 1.5 θα καλύπτεται και 
η ευθύνη της Υπηρεσίας και/ ή των Συµβούλων της και / ή του προσωπικού των, 
που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα  (Ευθύνη Προστήσαντος). 
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ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 
                O Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα 

µε τους Νόµους, ∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της 
Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται µερικές σχετικές διατάξεις: 

 
  - Το  Π.∆.  22 - 12 - 33 (ΦΕΚ  406 Α/ 33 )  και η τροποποίησή του µε το Π.∆. 17/78  

“Περί  ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων “ 
   
                              
  - Ο  Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/ 76)  “Περί  όπλων  και  εκρηκτικών  υλών” 
   
  - Το  Π.∆. 413/77 (ΦΕΚ 128Α/77)  “Περί αγοράς, µεταφοράς και  κατανάλωσης 

εκρηκτικών υλών” 
  - H Υ.Α. 11-//1984 ΚΜ & Λ  Εργασιών από άρθρο 48 µέχρι τέλους 
 

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

 
 
  - Το  Π.∆.  1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81)  “Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση  

εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών  και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας  
Πολιτικού  Μηχανικού” 

 
  - Η Υ.Α. Β05/30058 (ΦΕΚ121 Β/23-3-1983) “Σήµανση εκτελούµενων έργων σε 

οδούς εντός κατοικηµένων περιοχών” 
 
 
  - Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περί  υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων” 
 
                  -       Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/23.3.1999) Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  
 
 - Π.∆. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελάχιστος  χρόνος απασχόλησης τεχνικού 

ασφαλείας  και  γιατρού εργασίας” 
 
 - Το  Π.∆. 31/90 (ΦΕΚ 11 Α/90 ) “Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και 

συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων” 
 
 -  Το Π.∆. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94)  “Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και  

Υγείας  για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους  κατά  
την  εργασία  τους, σε  συµµόρφωση  µε  την  οδηγία 89 /655 /ΕΟΚ” 

 
 - Το Π.∆. 396/94 (ΦΕΚ 220/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας 

για τη χρήση απ’ τους εργαζοµένους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την 
εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/656 /ΕΟΚ” . 

 
                  - Το Π.∆. 77/1993 (ΦΕΚ 34/A’/18.3.1993) Για την προστασία των εργαζοµένων 

από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και 
συµπλήρωση του Π.∆/τος 307/86, (135/Α) σε συµµόρφωση προς την οδηγία του 
Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ.  

 
 - Το  Π.∆. 397/94 (ΦΕΚ 221Α /94) “Ελάχιστες  απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας  

για το χειρωνακτικό χειρισµό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος  κίνδυνος βλάβης της 
ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία  90/269/ ΕΟΚ”. 
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 - Το Π.∆. 399/94 (ΦΕΚ 221Α/94) “Προστασία των εργαζοµένων από τους 

κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά  την 
εργασία, σε  συµµόρφωση  µε  την οδηγία  90/340/ΕΟΚ”.  

 
 - Το Π.∆.105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση 

ασφαλείας ή / και υγείας στην εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92 / 58 / 
ΕΟΚ”. 

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

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

 
- Το  Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να 
 εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων”, σε συµµόρφωση µε 
την οδηγία 92/ 57 / ΕΟΚ. 
 
- Το Π.∆. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α’/9.10.2001) Προστασίας της υγείας και ασφάλειας 
των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς 
παράγοντες.   

 
- Η ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-02(ΦΕΚ 16 Β΄/14-1-03) Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε.   
 

 - Την προσωρινή οδηγία όσον αφορά  στην εργοταξιακή σήµανση 
 αυτοκινητοδρόµου που συνέταξε η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. / Ιούνιος 1997. 

 
- “Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις” ΕΛΟΤ ΗD (Αντικαθιστά τον 
Κανονισµό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) από Μάρτιο 2006).  

 
 
        Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουµένων µέτρων 

ασφαλείας, αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισµένα 
σηµεία της Νοµοθεσίας: 

 
1. Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στα στελέχη του , στο εργατικό προσωπικό, στο 

προσωπικό επίβλεψης της Υπηρεσίας (συµπεριλαµβανοµένων των Συµβούλων 
Επίβλεψης και ∆ιαχείρισης), καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο 
χώρο του Έργου, τα απαιτούµενα κατά περίπτωση Μέτρα Ατοµικής Προστασίας ( 
ΜΑΠ ) και να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά 
τα  ΜΑΠ  θα µπορεί να είναι   Κράνη, Γυαλιά, Μπότες, Ωτασπίδες, Γάντια, Μάσκες 
διαφόρων τύπων, Ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές συσκευές τύπου SCBA, 
κ.λπ. 

  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την τοποθέτηση των καταλλήλων 
πινακίδων ή φωτεινών σηµάτων επισήµανσης και απαγόρευσης προσέγγισης 
επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικών και συµβουλευτικών πινακίδων 
τόσο για τους εργαζοµένους, όσο και για τους κινούµενους στους χώρους των 
εργοταξίων ή/ και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ’ αυτές. Επίσης 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας 
µε πόσιµο νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να  
εξασφαλίσει µέσα και χώρους παροχής πρώτων βοηθειών. 
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2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αντιµετώπιση 

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

α. Να διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης 

β. Να φροντίζει για τον περιοδικό καθαρισµό (αποψίλωση) των χώρων από τα 
πάσης φύσεως εύφλεκτα υλικά και αντικείµενα 

γ. Να µην πραγµατοποιεί  εργασίες κολλήσεων ή  άλλες  ανοικτής πυράς  κοντά σε 
εύφλεκτα αντικείµενα ή  κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων 
εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε 
τρίτους, χωρίς να παίρνει τα ενδεικνυόµενα µέτρα. 

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

 
3. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα της υγιεινής και 

ασφάλειας των εργαζοµένων σε θέµατα όπως: 

α. Εκπαίδευση προσωπικού 

β. Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία 

γ. Ενηµέρωση µε γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των 
εργασιών και τους τρόπους προστασίας από αυτούς 

δ. Εκπόνηση και εφαρµογή σχεδίου δράσης προληπτικών ενεργειών προστασίας 
έναντι πάσης φύσεως θεοµηνιών  και  φωτιάς 

ε. Εκπόνηση και τήρηση προγράµµατος επιθεωρήσεων / ελέγχων στις θέσεις 
εργασίας για την πιστή εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας από τους εργαζοµένους 

στ. Καταλληλότητα εξοπλισµού 

ζ. Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήµατος ασφάλειας της εργασίας 
 

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

 
5. Ο Ανάδοχος οφείλει ακόµη να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή 

ζηµιών και ατυχηµάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως  π.χ. ελεγχόµενες 
εκρήξεις, συστήµατα συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων  από τους χώρους 
των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών µέτρων για υπερκείµενες ή παρακείµενες 
κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία 
να χρησιµοποιήσει εκρηκτικές ύλες στις εκσκαφές. 

                    
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή του 

συµφωνητικού να καταθέσει στον ΚτΕ τεύχος στο οποίο θα περιλαµβάνεται το  
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας  ( Σ.Α.Υ.)  για το σύνολο του Έργου που αναλαµβάνει, 
σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96. Στο τεύχος αυτό θα περιλαµβάνονται και βεβαιώσεις 
αναθέσεως καθηκόντων σε συντονιστή µελέτης και εκτέλεσης, όταν απαιτείται. 

 
7. Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε το Ν. 1568/85, το Π.∆. 294/88 και το Π.∆. 17/96, 

απαιτείται η ενασχόληση Τεχνικού  Ασφαλείας µε ωράριο που θα είναι ανάλογο µε 
τον αριθµό των εργαζοµένων  (Π.∆. 294/88 ), η παρουσία των οποίων βεβαιώνεται 
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από το αρµόδιο  ΚΕ.Π.Ε.Κ., ή  Επιθεώρηση  Εργασίας (Τεχνική  Υπηρεσία) των 
κατά τόπους Νοµαρχιών . 

 
 Ακόµη θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιµα προς έλεγχο από τους αρµόδιους 

κρατικούς και µη φορείς τα θεωρηµένα ή µη βιβλία που απαιτεί η νοµοθεσία: 
 

• Ηµερολόγιο  Μέτρων  Ασφαλείας  (Ν 1396/83 και Π.∆. 1073/81) 
• Βιβλίο  υποδείξεων του Τεχνικού  Ασφαλείας (Ν.1568/85) 

 
8. Είναι  ευνόητο ότι ο καταµερισµός αρµοδιοτήτων  και  ευθυνών των  παραγόντων 

του Αναδόχου του Έργου, τυχόν υπεργολάβων, επιβλεπόντων µηχανικών 
αυτοαπασχολουµένων  και  εργαζοµένων  πρέπει  να γίνεται  πάντοτε  σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία.  

 
9. Ασφάλεια επικοινωνίας στο Εργοτάξιο  

Στο εργοτάξιο, ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει συνεχή δυνατότητα τηλεπικοινωνίας σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης (ζηµιάς, ατυχήµατος, κλπ) και για λόγους 
συνεννόησης µε τα κεντρικά γραφεία του Αναδόχου και τους επιβλέποντες της 
ΕΟΑΕ. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας θα γνωστοποιούνται στην ΕΟΑΕ πριν από την 
έναρξη των εργασιών.  
Ο  Ανάδοχος θα περιφράζει ολόκληρο το χώρο εργασίας όπου απαιτείται κατά την 
εκτέλεση των γεωτρήσεων. 
Όλες οι εργασίες που έχει αναλάβει ο Ανάδοχος θα εκτελούνται εντός του 
περιφραγµένου αυτού χώρου για λόγους ασφαλείας. Η ανωτέρω περίφραξη θα 
φέρει τα κατάλληλα σήµατα π.χ. τροχαίας και επισήµανσης έργου καθώς και 
σήµανση κινδύνου µε φωτεινή σηµατοδότηση κατά τις νυκτερινές  ώρες.  
Το προσωπικό που ασχολείται µε τις εργασίες διάτρησης θα χρησιµοποιεί 
υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα Ατοµικά Μέσα Προστασίας, όπως κράνος, µπότες 
ασφαλείας, γάντια, προστατευτικά γυαλιά, ωτασπίδες, µάσκες κλπ.  

 
10. Ασφαλής Λειτουργία Γεωτρυπάνων  

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει ότι τηρούνται όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας 
καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε 
ατύχηµα ή βλάβη που προκαλείται ακόµα και σε τρίτους. Τα γεωτρύπανα ξεκινούν 
τις εργασίες διάτρησης µόνον εφόσον πληρούνται όλες οι απαιτήσεις ασφαλείας 
(περίφραξη χώρου, κατάλληλη σήµανση, ατοµικός εξοπλισµός ασφαλείας 
εργαζοµένων, κλειστό κύκλωµα επιστρεφοµένων υγρών κλπ)  
Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί παροχές εκτός του 
περιφραγµένου χώρου του (π.χ. παροχή ύδατος από παρακείµενη οικία, ηλεκτρικό 
ρεύµα µε χρήση καλωδίου επέκτασης), θα λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα (π.χ. 
θα εξασφαλίσει ότι δεν µπορούν να υπάρχουν διαρροές από αγωγούς και καλώδια, 
ότι οι αγωγοί και τα καλώδια βρίσκονται σε εµφανή θέση, ότι υπάρχει η κατάλληλη 
σήµανση κλπ) ώστε να µην υπάρξει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήµατος ακόµη και σε 
διερχόµενους πολίτες. Η ΕΟΑΕ δικαιούται να ζητήσει διακοπή των εργασιών, αν 
διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται τα µέτρα ασφαλείας.  
Εάν από τα εργοτάξια γεωτρήσεων, έχουν καταληφθεί πεζοδρόµια, ο Ανάδοχος 
παρέχει εναλλακτικό διάδροµο κυκλοφορίας των πεζών µε την µορφή ξύλινου 
δαπέδου µε προστατευτικό κιγκλίδωµα από την πλευρά της κυκλοφορίας, 
περίφραξη από την πλευρά χώρου εργασίας και όλες τις απαραίτητες ρυθµίσεις και 
σηµάνσεις εγκεκριµένες από τις αρµόδιες αρχές.  

 
11. Θεσπισµένα Όργανα, Υπηρεσίες ∆ικτύων Κοινής Ωφελείας, ∆ηµόσιοι Οργανισµοί 

και Υπηρεσίες Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα διερευνήσει κατά πόσον η 
γεώτρηση που πρόκειται να εκτελεστεί παρακωλύει άλλες εργασίες ή υπηρεσίες ή 
προκαλεί προβλήµατα σε υφιστάµενα δίκτυα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Ανάδοχος 
θα επικοινωνεί και ενηµερώνει εγκαίρως τους ενδιαφερόµενους φορείς.  
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Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, ο Ανάδοχος θα προµηθευτεί σχέδια 
από τους αρµόδιους ΟΚΩ που δείχνουν τα δίκτυα και τις άλλες εγκαταστάσεις, θα 
διερευνήσει την ύπαρξη δικτύων, βασιζόµενος σε υφιστάµενα σχέδια, σε επιτόπου 
ενδείξεις και ερχόµενος σε συνεννόηση µε τους αρµόδιους Οργανισµούς Κοινής 
Ωφελείας (ΟΚΩ), προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης σε 
δίκτυα.  
Οι θέσεις, βάθη και διαστάσεις όλων των παροχών που συναντώνται θα µετρώνται 
και καταγράφονται στο Ηµερολόγιο Έργου.      
Επίσης καθ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών διάτρησης ο Ανάδοχος θα λαµβάνει 
όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης 
ατυχήµατος στο προσωπικό από εύρεση δικτύου ηλεκτρικού ρεύµατος, δικτύου 
φυσικού αερίου κλπ. στην θέση όπου εκτελούνται εργασίες εκσκαφής και 
διάτρησης. Επίσης καθ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών αυτών ο Ανάδοχος θα 
λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης 
ατυχήµατος και στους διερχόµενους πολίτες.  

 
12. Εργασίες σε Λεωφόρους ή Οδούς µε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς  

Σε περίπτωση κατά την οποία η γεώτρηση εκτελείται σε οδόστρωµα και ιδιαίτερα 
σε αυτοκινητοδρόµους, λεωφόρους, ή οδούς όπου κινούνται µέσα µαζικής 
µεταφοράς, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λαµβάνει τις απαραίτητες άδειες 
από τους αρµόδιους φορείς (Τροχαία, κλπ), ενώ κατά την διάρκεια των εργασιών ο 
ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας για τα 
διερχόµενα οχήµατα και πεζούς και γενικώς να τηρεί απαρέγκλιτα τις υποδείξεις 
της Τροχαίας και τις κυκλοφοριακές διευθετήσεις και σηµάνσεις.  
 

 13. Μέτρα Ασφαλείας σε Ειδικές Θέσεις  
Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών σε ειδικές θέσεις (π.χ. σε παρειές ανοικτών 
εκσκαφών της ΕΟ ή τρίτων, σε χώρους εργοταξίου εν λειτουργία κλπ), ο Ανάδοχος 
θα λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του και τους 
λοιπούς εργαζοµένους και θα συµµορφώνεται προς τα µέτρα ασφαλείας που 
ισχύουν στο εκάστοτε εργοτάξιο, στις υποδείξεις των υπευθύνων µηχανικών και 
γενικότερα θα ακολουθεί τις ιδιαίτερες για την κάθε περίπτωση απαιτήσεις 
ασφαλείας.   
  

14. Έλεγχος Θορύβου και Κραδασµών από τις Εργασίες 
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος θα ελέγχει τα επίπεδα 
θορύβου και δονήσεων τηρώντας τα στη χαµηλότερη δυνατή στάθµη. Επίσης ο 
Ανάδοχος θα τηρεί τις ώρες κοινής ησυχίας, ειδικά όταν εκτελεί εργασίες σε 
περιοχές κατοικιών.  
 

15. ∆ιαχείριση Αποβλήτων  
Κατά την διάρκεια των διατρητικών εργασιών, τα επιστρεφόµενα υγρά απόβλητα 
θα επιστρέφουν µέσω κλειστού κυκλώµατος σε ειδική δεξαµενή καθιζήσεως τριών 
φατνωµάτων, µέσα στην οποία θα γίνεται η καθίζηση των αιωρηµάτων και το 
καθαρό νερό θα επαναχρησιµοποιείται στη γεώτρηση.  Ο Ανάδοχος αποµακρύνει 
τα υπολείµµατα κοπής του εδαφικού υλικού από το εργοτάξιο και τα αποµένοντα 
µέσα στους ειδικούς κάδους υγρά απόβλητα θα µεταφέρονται και θα 
απορρίπτονται από τον Ανάδοχο σε νόµιµο χώρο απόθεσης µακράν του 
εργοταξίου.  
Η απόρριψη αποβλήτων στο δίκτυο οµβρίων ή αποχέτευσης δεν επιτρέπεται 
χωρίς την γραπτή έγκριση των αρµόδιων φορέων διαχείρισης τους.  
 

16. Έλεγχος Μόλυνσης  
Στα σηµεία όπου αναµένεται ή διαπιστώνεται η ύπαρξη Μολυσµένου Εδάφους, ως 
αποτέλεσµα σχετικής µελέτης στοιχείων ή άλλου είδους διερεύνησης, θα διεξάγεται 
Έρευνα σχετικά µε τη Μόλυνση.  

 


