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1. ΓΕΝΙΚA 

1.1 Αντικείµενο 
Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά τους ειδικούς συµβατικούς όρους, µε βάση 
τους οποίους, σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και στοιχείων της µελέτης, θα εκ-
τελεστούν από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, στα κάθε φύσης ∆ηµόσια Έργα που εκτελούνται από την Περιφε-
ρειακή, Νοµαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και από τα εποπτευόµενα από τις ανωτέρω Αυτοδιοικήσεις Νοµικά 
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

Το αντικείµενο του έργου, που περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή,  περιλαµβάνει συνοπτικά τα εξής: 

Για έργα οδοποιίας, τα ακόλουθα: 

(1) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ –  
i. Γενικές Εκσκαφές 

ii. Άρση καταπτώσεων 

iii. Καθαρισµός και µόρφωση τάφρων 

iv. Καθαρισµός οχετών 

(2) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
i. Επενδενδυµένες τάφροι 

ii. ∆ιαβάσεις 

(3) Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  

(4) ΣΗΜΑΝΣΗ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
i. ∆ιαγράµµιση του οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή 

ii. Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας 

iii. Πινακίδες 

 

1.2 Ορισµοί – συντοµογραφίες 

1.2.1 Ορισµοί  
Οι λέξεις και εκφράσεις θα έχουν το νόηµα που καθορίζεται στο Άρθρο 2 του Ν.4412/2016, στην παρ. 1.2.1 της 
ΓΣΥ. 

1.2.2 Συντοµογραφίες 

1.2.2.1 Συντοµογραφίες Τευχών ∆ηµοπράτησης 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  

1.2.2.2 Συντοµογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισµών 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  

1.2.2.3 Συντοµογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισµών 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  

1.2.2.4 Άλλες Συντοµογραφίες 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  

1.3 Ερµηνείες 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  

1.4 Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  
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1.5 Θεσµικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισµοί και γλώσσα που διέπουν τη σύµβαση 

1.5.1 Ισχύουσες διατάξεις 
(1) Συµπληρωµατικά µε τα οριζόµενα στη ΓΣΥ, η εκτέλεση των έργων θα διέπεται και από τις διατάξεις των 

κατωτέρω (προστίθενται τυχόν Νόµοι, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες, 
Κανονισµοί, Εθνικοί και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα µε τη φύση και τον Κύριο του Έργου): 

(A) 
       Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις     

των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα-

ρεμβάσεων 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»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και ε-

φαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 
i
 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπ-

τικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοι-

πές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- 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»,
ii
 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεν-

τρικού 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 "Πρόγραμ-

μα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 

176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων» (ΚΔΕ), 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχια-

κό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
iii
 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- της με αρ. 83010/4098/26-7-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (2710 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμ-
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φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία 

του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συσ-

τήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτο-

υργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και δι-

αδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 

(B)    Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη     

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασ-

ταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση των 

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημο-

σίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’
, iv, 

καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 

εταιρίες”.
 
 

 

(Γ)  Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 

1.5.2 Προδιαγραφές και Κανονισµοί 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 178 του Ν.4412/2016. Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά 
όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισµοί και προδιαγραφές που ορίζονται κατωτέρω, στη ΓΤΣΥ και στην ΕΤΣΥ 
(συµπληρώνεται για κάθε κατηγορία έργου). 

(1) Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί µέρους εργασιών έχουν εφαρµογή: 

i. Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ). 

ii. Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO). 

iii. Οι Ελληνικές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ), κανονισµοί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις (νόµοι, διατάγµατα, 
υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν στην Ελλάδα, περιλαµβανοµένων των ΠΤΠ έργων ο-
δοποιίας έκδοσης 1966 και εντεύθεν της τέως ∆/νσης Γ3β του τέως Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων και των 
µη καταργηθεισών ΠΤΠ οδοποιίας (κωδικοποίηση 1964) της τέως ∆/νσης Γ3β του τέως Υπουργείου ∆ηµο-
σίων Έργων. Σε περίπτωση πού οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα 
Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ). 

Για θέµατα που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω Ελληνικές προδιαγραφές, κανονισµούς και πρότυπα, µπορο-
ύν να εφαρµοσθούν τα κατωτέρω αναφερόµενα εναλλακτικά εθνικά και διεθνή πρότυπα: 

i. Ελληνικές προδιαγραφές και κανονισµοί (ΕΛΟΤ, ΠΤΠ κτλ.) 

ii. Γερµανικοί κανονισµοί και προδιαγραφές (DΙΝ, VDΕ) 

iii. Βρετανικές προδιαγραφές και κανονισµοί (ΒS) 

iv. Γαλλικές προδιαγραφές και κανονισµοί (AFΝOR) 

v. Αµερικανικές προδιαγραφές (ΑSΤΜ, AASHTO, ΑWWΑ) 

Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισµοί ή και αριθµητικά όρια 
που έρχονται σε αντίθεση µε όσα ορίζονται στη Γενική ή Ειδική ΤΣΥ ή στα λοιπά συµβατικά τεύχη για το ίδιο 
θέµα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συµβατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος που ορίζεται στη ∆ι-
ακήρυξη ή, εφόσον δεν ορίζεται εκεί, στη ΓΣΥ. 

Κάθε επιµέρους πρότυπο θα χρησιµοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος ώστε να εξασφα-
λίζει ότι τα επί µέρους στοιχεία ή τµήµατα των κατασκευών και του εξοπλισµού είναι συµβατά µεταξύ τους, ώστε το 
σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας. 

∆ιευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσας σύµβασης υπόκεινται στις διατάξεις των ισχυόντων κανονισµών και των 
σχετικών µε αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε (όπως π.χ. ο κανονισµός οπλισµένου σκυροδέµα-
τος, ο κανονισµός φόρτισης δοµικών έργων κτλ). 
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Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισµοί που θα εφαρµοστούν, θα πρέπει να είναι 
στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δηµοπράτησης του υπόψη έργου, συµπεριλαµβανοµένων 
και των σχετικών τροποποιήσεών τους. 

1.5.3 Γλώσσα 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  

1.6 Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών 
(1) Ορίζονται τα αντίστοιχα περιγραφικά τιµολόγια, για την περίπτωση σύνταξης πρωτοκόλλων κανονισµού 

τιµών µονάδος νέων εργασιών κατά περίπτωση κατηγορίας έργου. 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι εφαρµοστέες αναλύσεις τιµών για Έργα Οδοποιίας, η σειρά ισχύος των οποίων ορί-
ζεται κατά περίπτωση κατηγορίας έργου: «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβά-
σεις έργων.», ο οποίος δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1746 / Β / 19-05-2017 

 

1.7 Σύµβαση 
(1) Με τον όρο «Σύµβαση» νοείται η σύµβαση που περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας Για Την 

Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής Έργου, σε συνδυασµό µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, µε βάση τα οποία 
ο Ανάδοχος: 

i. Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα και αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, 

ii. Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συµπληρωµατικές έρευνες για το έργο, όπως αναφέρεται στην παρούσα, 
που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία,  (ορίζονται, απαριθµούνται) 

iii. Θα συντάξει τις αναγκαίες µελέτες εφαρµογής για το έργο, όπως ορίζεται στην παρούσα, (ορίζονται, απα-
ριθµούνται) 

iv. Θα συντηρήσει το έργο, µε µέριµνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστηµα που ορίζεται στην παρούσα. 
(ορίζεται) 

1.8 Εκχώρηση δικαιωµάτων - υποκατάσταση 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  

1.9 Μελέτες του έργου 

1.9.1 Υπάρχουσες µελέτες κατά τη δηµοπράτηση του έργου 

Οριστική / Τεχνική µελέτη οδοποιίας . 

1.9.2 Έλεγχος τεχνικής µελέτης του έργου από τον Ανάδοχο 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  

1.9.3 Εκπόνηση µελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο, η αµοιβή των οποίων πρέπει να 
εµπεριέχεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς 

Εκτέλεση τοπογραφικών – βυθοµετρικών αποτυπώσεων 

(1) Εντός ενός (1) µηνός το αργότερο από την υπογραφή της σύµβασης και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη 
εκτέλεσης χωµατουργικών εργασιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει για όλο το έργο την απο-
τύπωση της µορφής του φυσικού εδάφους (π.χ. έλεγχος υπαρχουσών υψοµετρικών αφετηριών ή/και εγκα-
τάστασης νέων, εφόσον τούτο απαιτείται, λήψη βυθοµετρικών σηµείων, διατοµών κτλ.) σε όλο το εύρος κα-
τάληψης του έργου. 

Οι εργασίες αποτύπωσης θα ελέγχονται κατά την εκτέλεσή τους από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και θα παραλαµ-
βάνονται από αυτήν µε σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου. 

Οι ανωτέρω εργασίες ελέγχου και παραλαβής θα πραγµατοποιούνται από κλιµάκιο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
που θα περιλαµβάνει τον επιβλέποντα καθώς και έµπειρους για το υπόψη αντικείµενο τεχνικούς, τα µέλη του ο-
ποίου (κλιµακίου) θα είναι υπεύθυνα για την ορθότητα της αποτύπωσης της µορφής του φυσικού εδάφους. 

Υπογεγραµµένα και θεωρηµένα αντίγραφα των στοιχείων της αποτύπωσης και του πρωτοκόλλου παραλαβής θα 
αποστέλλονται εγκαίρως στην Προϊσταµένη Αρχή. 
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1.9.4 Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις µελετών του Αναδόχου 
(1) Ο τρόπος υποβολής των µελετών / ερευνών θα γίνει σύµφωνα µε το Π∆ 696/74  µε τις τροποποιήσεις που 

επέφερε το Π.∆. 515/89 και των συναφών εγκυκλίων του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ (σχέδια, τεύχη, πρωτότυπα, 
αριθµός αντιγράφων αν απαιτούνται πέραν των τεσσάρων, ειδικές πινακίδες παρουσιάσεων). 

1.9.5 Αλληλουχία µελετών και κατασκευών 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  

1.9.6 Γλώσσα µελετών / ερευνών / σχεδίων 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  

1.10 Παροχή και µέριµνα των τευχών  
(1) Σχετικά µε τις µελέτες που έχουν εκπονηθεί ή θα εκπονηθούν για το έργο, γίνεται αναφορά στο Άρθρο 1.9 

της παρούσας. 

Στον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύµβασης, θα χορηγηθεί : 

i. Τεχνική Περιγραφή,  

ii. Προϋπολογισµός µελέτης,  

iii. ΕΤΕΠ 

iv. Τιµολόγιο µελέτης έργων οδοποιίας ,  

v. Προµέτρηση 

vi. ΓΣΥ 

vii. ΕΣΥ 

1.11 Καθυστέρηση στη χορήγηση σχεδίων ή οδηγιών 
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 1.11 της ΓΣΥ. 

1.12 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ. 

1.13 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ. 

1.14 Εµπιστευτικότητα 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ. 

1.15 Συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο – τήρηση αστυνοµικών διατάξεων 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ. 

1.16 Ευθύνη µελών κοινοπραξίας 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ. 

2. Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ (ΚτΕ) 

2.1 Απαλλοτριώσεις 
          ∆εν απαιτούνται. 

2.2 Άδειες και Εγκρίσεις 
 «Κενό» 

2.3 Προσωπικό του ΚτΕ 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  
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2.4 Εκπλήρωση οικονοµικών υποχρεώσεων του ΚτΕ 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  

2.5 Αξιώσεις του ΚτΕ  
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  

3. Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

3.1 Καθήκοντα και δικαιοδοσία του Επιβλέποντα 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  

3.2 Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων εκ µέρους του Επιβλέποντα 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  

3.3 Οδηγίες του Επιβλέποντα 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ 

3.4 Αντικατάσταση Επιβλέποντα 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  

4. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

4.1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου  

4.1.1 Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  

4.1.2 Κατασκευή του έργου 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ .  

Επιπροσθέτως, επειδή το αντικείµενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση – βελτίωση των ασφαλτικών οδοστρωµά-
των, καθώς επίσης και  η άµεση επέµβαση και η λήψη επειγόντων µέτρων, τα οποία έχουν άµεση σχέση µε την 
οδική ασφάλεια των οδικών αξόνων, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεταβαίνει άµεσα και µε το κατάλληλο συνεργείο 
για την άρση κινδύνων από έκτακτα γεγονότα σε όλο το εικοσιτετράωρο εργασίµων ηµερών, αργιών, εορτών και 
σε όλες τις άλλες θέσεις που θα ορίζει η Υπηρεσία ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Επίσης υποχρεούται να επιτη-
ρεί-επιθεωρεί την κατάσταση του οδικού δικτύου και να ενηµερώνει άµεσα και εγγράφως την Υπηρεσία για τυχόν 
ανάγκες επέµβασης που θα προκύψουν. Η Υπηρεσία θα ελέγχει τις ανάγκες αυτές και θα δίνει εντολή στο 
ανάδοχο για εκτέλεση ή µη εργασιών στις αντίστοιχες θέσεις. Οι  εργασίες θα εκτελεσθούν  σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ο ανάδοχος µετά την περαίωση των συγκεκρι-
µένων εργασιών κάθε έγγραφης εντολής της υπηρεσίας, οφείλει να αναφέρει εγγράφως στη υπηρε-
σία την ηµεροµηνία  περαίωσης των εργασιών σε κάθε θέση. Επιπλέον, η Υπηρεσία αξιολογώντας τις 
ανάγκες του δικτύου, όπως προκύπτουν, και ανά τακτά χρονικά διαστήµατα θα κοινοποιεί στον Ανά-
δοχο πίνακα επεµβάσεων για αντιµετώπιση αναγκών σε συγκεκριµένες θέσεις και εκτέλεση σε καθο-
ρισµένες τµηµατικές προθεσµίες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει κατάλληλη στελέχωση για την ά-
µεση αποκατάσταση των βλαβών, ώστε να ανταποκρίνεται άµεσα στην υλοποίηση των εντολών της 
Υπηρεσίας. 

 

4.1.3 ∆ιευκολύνσεις προς την Υπηρεσία 

«Κενό». 

4.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  
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4.3 Νόµιµος Εκπρόσωπος Αναδόχου 
Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι έµπειρος διπλωµατούχος Μηχανικός ΕΜΠ ή άλλης ισότιµης 
Σχολής 10ετούς τουλάχιστον πείρας κατασκευαστικής σηµαντικών έργων που θα διορίζεται από τον Ανάδοχο ύσ-
τερα από έγκριση της Υπηρεσίας. Τα λοιπά όπως ορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ. 

4.4 Υπεργολάβοι  
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  

4.5 Εκχώρηση δικαιωµάτων Υπεργολαβίας  
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  

4.6 Συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και µε τρίτους 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  

4.7 Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι – χαράξεις – τοπογραφικά διαγράµµατα  
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και την ισχύουσα νοµοθεσία 

4.8 Μέτρα Ασφαλείας – Πρόληψη ατυχηµάτων – Έλεγχος επιβλαβών αερίων 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  

4.9 ∆ιασφάλιση ποιότητας 

4.9.1 Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων 

Α) Υλικά οδοστρωσίας για υπόβαση: θραυστό υλικό (3Α) λατοµείου περιοχής Γκα Αθικίων 

Β) Υλικά οδοστρωσίας για βάση: θραυστό υλικό (3Α) λατοµείου περιοχής Γκα Αθικίων 

Γ) Σκυροδέµατα από µονάδα παραγωγής της ευρύτερης περιοχής 

∆) Ασφαλτοσκυροδέµατα: από µονάδα παραγωγής της ευρύτερης περιοχής 

4.9.1.1 Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγµάτων υλικών 
(1) Η υποβολή των αναγκαίων τεχνικών στοιχείων (προέλευση, διαφηµιστικά και κυρίως τεχνικά φυλλάδια, τεχ-

νικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας και λοιπά χρήσιµα στοιχεία, σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας) και δειγµάτων όλων των βασικών υλικών και του εξοπλισµού, που ενσω-
µατώνονται στο έργο καθώς και όλων των συσκευών, οργάνων και λογισµικού, τα οποία πρόκειται να χρη-
σιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο ή/και υπεργολάβους του κατά την κατασκευή του έργου γίνεται προς την 
Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στοιχεία τεκµηρίωσης της συµµόρφω-
σής τους µε τις απαιτήσεις της σύµβασης και δείγµατα για τα ακόλουθα υλικά, είδη, όργανα και συσκευές: 

i. ∆οµικά υλικά εµπορίου (τσιµέντο, σίδηρο, πρόσµικτα, πλίνθους, κεραµίδια,  τσιµεντόλιθους, θερµοµονωτικά 
υλικά, πλάκες, πλακίδια, µάρµαρα, φυσικούς λίθους, χρώµατα, ρητίνες, πλαστικά είδη, ελαστικά είδη, στε-
γανωτικά υλικά, κουφώµατα (διατοµές), σωλήνες, σχάρες, φρεάτια, γαιοϋφάσµατα, καλώδια, ρευµατολήπ-
τες, διακόπτες, κτλ)  

ii. Υλικά και εξοπλισµό σήµανσης και ασφάλισης (προσωρινής και οριστικής) 

iii. Όργανα και συσκευές µέτρησης (π.χ. τοπογραφικά όργανα, εργαστηριακές συσκευές, όργανα αυτοµατισ-
µών, κτλ) 

iv. Λογισµικό που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για το χρονικό προγραµµατισµό, την επεξεργασία επιµετρητι-
κών στοιχείων, τη σύνταξη λογαριασµών, την εκπόνηση µελετών και την παραγωγή σχεδίων. 

4.9.1.2 Ειδικές υποχρεώσεις για παραγγελίες µηχανηµάτων, υλικών, συσκευών, ετοίµων προϊόντων 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  

4.9.1.3 Φύλαξη υλικών 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  
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4.9.2 Αρχείο έργου 

Για λόγους µεγαλύτερης ευελιξίας και συµβατότητας µε ήδη εγκατεστηµένα λογισµικά απαιτείται η υποβολή προς 
την Υπηρεσία σε ηλεκτρονική µορφή: 

- των σχεδίων σε format dwg συνοδευόµενα από γραµµατοσειρές, βιβλιοθήκες, σύµβολα κ.λ.π. που χρησιµο-
ποιήθηκαν  

- των υπολογισµών, επιµετρήσεων κ.λ.π. σε λογιστικά φύλλα 

4.9.3 Πρόγραµµα ποιότητας έργου 
Απαιτείται πρόγραµµα ποιότητας έργου σύµφωνα µε το παράρτηµα της ΕΣΥ που αφορά σε ποιοτικούς ελέγχους 
και διασφάλιση ποιότητας αλλά και µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

4.9.4 Υπεύθυνος ποιότητας έργου 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ και από την ισχύουσα νοµοθεσία 

4.9.5 Εργαστήρια εργοταξίου 

∆εν είναι υποχρεωτικό. Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ και από την ισχύουσα νοµοθεσία 

4.10 Στοιχεία πεδίου του έργου 

4.10.1 Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  

4.10.2 Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 

∆εν υπάρχει γνωστή αναµενόµενη εµπλοκή µε εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις ΟΚΩ, ∆ΕΚΟ. 

i. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έρευνα που θα διεξάγει στα γραφεία των αρµοδίων ΟΚΩ, να αναζη-
τήσει στοιχεία για τους υφιστάµενους, στην περιοχή των έργων, αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης κτλ., οι 
οποίοι εµπλέκονται µε το έργο. Η επαλήθευση και συµπλήρωση των στοιχείων αυτών αποτελεί ευθύνη του 
Αναδόχου. 

ii. Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται: στη λήψη οδηγιών και πληροφοριών 
από τους αρµόδιους φορείς (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, Ύδρευση, Αποχέτευση, Φυσικό Αέριο κτλ.) για τυχόν αγωγούς ή 
καλώδια στις θέσεις των έργων, καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισµό τούτων πριν από την 
έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, όπως και στη µετέπειτα προστασία των προς αποφυγή ζηµιών, η αποκα-
τάσταση ή η αποζηµίωση των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

iii. Ειδικά για το δίκτυο ύδρευσης και λόγω της εξαιρετικής σηµασίας που έχει το δίκτυο αυτό για τη ζωή και την 
υγεία των κατοίκων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εντείνει τα µέτρα για την αποφυγή ζηµιών στο δίκτυο. Σε 
περίπτωση που παρ' όλα τα εν λόγω µέτρα, συµβούν ζηµίες στο δίκτυο ύδρευσης, τότε ο Ανάδοχος υποχ-
ρεούται στην άµεση και το αργότερο εντός 4ώρου οριστική αποκατάσταση της ζηµίας. Αν παρέλθει το 4ωρο 
χωρίς η ζηµία να έχει αποκατασταθεί, τότε για κάθε επόµενο 4ωρο επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα σε βά-
ρος του Αναδόχου, καθοριζοµένη στο ποσόν των ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟ (100) ανά 4ωρο. Η ειδική αυτή ποινική 
ρήτρα είναι ανεξάρτητη και επιπλέον των τυχόν επιβαλλοµένων ποινικών ρητρών για λόγους µη τήρησης 
των προθεσµιών. Ο Ανάδοχος µε τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, αποδεικνύει ότι έχει λάβει γνώση του 
όρου αυτού και τον αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

iv. Για ζηµιές ειδικά στο δίκτυο ύδρευσης η δαπάνη επισκευής αλλά και η ζηµία λόγω της αξίας του απολεσθέν-
τος ύδατος βαρύνει τον Ανάδοχο και µπορεί να παρακρατείται από τα οφειλόµενα σε αυτόν από την υπόψη 
εργολαβία ή άλλη ή εφόσον αυτά δεν επαρκούν εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις για είσπραξη ∆ηµο-
σίων Εσόδων. 

4.11 Επάρκεια συµφωνηµένου εργολαβικού ανταλλάγµατος 
Οι τυχόν αναµενόµενες ειδικές επιπλοκές σχετικά µε: 

(1) τις διατυπώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων, που τυχόν θα εισαχθούν από το εξωτερι-
κό 

τις εγκρίσεις µελετών κτλ. καθώς και τις διατυπώσεις και διαδικασίες έκδοσης των κάθε φύσης αδειών. 

4.12 Απρόβλεπτες φυσικές συνθήκες 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 
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4.13 Προσβάσεις και άλλες υποδοµές 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

4.14 Αποφυγή όχλησης 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

4.15 Προσβασιµότητα οδών προσπέλασης - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
κατασκευή 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

4.16 Μεταφορά εξοπλισµού και υλικών 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

4.17 Εξοπλισµός Αναδόχου 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

Επιπροσθέτως, στην περίπτωση που προβλέπεται να εκτελεσθούν εκβραχισµοί, χωρίς τη χρήση εκρηκτικών και 
αυτό κυρίως για την αποφυγή κινδύνου ατυχηµάτων ή λόγω της γειτνίασης της περιοχής του έργου µε αρχαιολογι-
κούς χώρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τον τρόπο εκτέλεσης αυτών των εκβραχισµών µε κα-
τάλληλα µηχανήµατα και µέσα, κυρίως στα σηµεία που οι εκβραχισµοί φθάνουν σε µεγάλα βάθη. Ρητά διευκρινίζε-
ται ότι αποκλείεται οποιαδήποτε τροποποίηση της µελέτης ή καταβολής πρόσθετης δαπάνης για τους εκβραχισµο-
ύς χωρίς χρήση εκρηκτικών, ασχέτως του βάθους εκσκαφής. 

4.18 Προστασία περιβάλλοντος 

4.18.1 Γενικά 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

4.18.2 Απαιτήσεις για το ολοκληρωµένο έργο 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

4.18.3 Απαιτήσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και γενικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

4.19 Αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης 

4.19.1 Γενικά 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

4.19.2 Λατοµεία 

4.19.2.1  Κανονισµοί - ορισµοί - υποχρεώσεις Αναδόχου 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

4.19.2.2  Λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

4.19.2.3  Λειτουργία νέου λατοµείου 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

4.19.2.4  Μέθοδοι επιλογής λατοµείων από τον Ανάδοχο 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

4.19.2.5  Παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των αδρανών 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 
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4.19.3 ∆ανειοθάλαµοι 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

4.19.4 Χώροι απόθεσης 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

4.20 Παροχή ηλεκτρισµού, τηλεφώνου, νερού και φυσικού αερίου 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

4.21 Εξοπλισµός ΚτΕ και προµήθεια δωρεάν υλικού 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

4.22 Εκθέσεις προόδου εργασιών 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

4.23 Σήµανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

4.24 Φύλαξη του εργοταξίου 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

4.25 ∆ραστηριότητες Αναδόχου στο εργοτάξιο 

4.25.1 Προσωρινές εγκαταστάσεις 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

4.25.2 Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

4.26 Μητρώο έργου – φωτογραφίες – µαγνητοσκοπήσεις 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

4.27 Ευρήµατα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

5. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

6. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

6.1 Πρόσληψη εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

6.2 Αµοιβές και Κανονισµός Εργασίας 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

6.3 Προσωπικό του ΚτΕ 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

6.4 Εργατική νοµοθεσία 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 
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6.5 Ωράριο εργασίας – υπερωριακή, νυχτερινή εργασία – αργίες και εορτές 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

6.6 Υποδοµές εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

6.7 Ασφάλεια και υγιεινή 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

6.8 Προσωπικό Αναδόχου 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

Η θέση υπεύθυνου ποιότητας έργου επιτρέπεται να καλυφθεί από τον προϊστάµενο του εργοταξιακού γραφείου 
του Αναδόχου ή τον αναπληρωτή του.  Ο υπεύθυνος χρονικού προγραµµατισµού και ελέγχου της προόδου του 
έργου πρέπει να είναι µηχανικός ή τεχνολόγος µε γνώσεις χειρισµού λογισµικού χρονικού προγραµµατισµού, µε 
ενδεχόµενη περιοδική παρουσία επί τόπου του έργου, εφόσον απασχολείται µόνο στο αντικείµενο αυτό, ή µε µόνι-
µη παρουσία εφόσον απασχολείται και σε άλλα αντικείµενα.   

Ο υπεύθυνος υγιεινής και ασφάλειας συνιστάται να είναι τεχνικός επιπέδου γενικού εργοδηγού, ώστε αφενός να 
ευρίσκεται κυρίως στα εργοτάξια, σε στενή και ευθεία επαφή µε το εργατοτεχνικό προσωπικό και αφετέρου να έχει 
την αρµοδιότητα και τη δικαιοδοσία να επιβάλλει τους σχετικούς κανόνες στους εργοδηγούς ειδικοτήτων, στους 
επιστάτες και στο λοιπό προσωπικό. 

6.9 Καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισµού Αναδόχου 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

6.10 Ανάρµοστη συµπεριφορά 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 

7.1 Τρόπος εκτέλεσης 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

7.2 Υποβολή δειγµάτων υλικών / εξοπλισµού 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

7.3 Επιθεώρηση 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

7.4 ∆οκιµές 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

7.5 Απόρριψη  
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

7.6 Επανορθωτικές εργασίες 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

7.7 Ιδιοκτησιακό καθεστώς ενσωµατούµενου εξοπλισµού και υλικών 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 
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8. ΕΝΑΡΞΗ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

8.1 Έναρξη εργασιών 
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. Κατά τα λοιπά ό-
πως ορίζονται µε τα αντίστοιχα άρθρα της ΓΣΥ και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

8.2 Προθεσµία περάτωσης 
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (06) µήνες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της 
σύµβασης. Κατά τα λοιπά, όπως ορίζονται µε τα αντίστοιχα άρθρα της ΓΣΥ και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

8.2.1 Συνολική προθεσµία 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

8.2.2 Τµηµατικές προθεσµίες 

8.2.2.1 Έννοιες - ορισµοί 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

8.2.2.2 Καθορισµός βασικών τµηµατικών προθεσµιών (αποκλειστικών και ενδεικτικών) 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

(1) Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανά-
δοχο παραδίδονται: 

i. Βεβαίωση / δήλωση παραλαβής από την Υπηρεσία όλων των διαθέσιµων στοιχείων σχετικά µε το έργο συ-
νοδευόµενη από αντίστοιχο πίνακα, που παρουσιάζει τα υπόψη στοιχεία και την ηµεροµηνία παραλαβής 
τους. 

ii. Βιογραφικά σηµειώµατα για τον προϊστάµενο του εργοταξιακού γραφείου και τον αναπληρωτή του, όπως 
και για το επιτελικό προσωπικό, που προτείνεται. Σε περίπτωση Αναδόχου Κοινοπραξίας θα δηλώνεται 
οπωσδήποτε και η εταιρία προέλευσης του προτεινόµενου στελέχους. 

iii. Αντίγραφο πιστοποιητικού του Αναδόχου ή µελών της Αναδόχου Κοινοπραξίας, σε περίπτωση που ο Ανά-
δοχος ή επιχειρήσεις-µέλη της Κοινοπραξίας διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας ή/και 
δήλωση ότι βρίσκονται στο στάδιο της προετοιµασίας ή της πιστοποίησης. 

iv. Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου (αποκλειστική προθεσµία). 

v. Μεθοδολογία τοπογραφικών και λοιπών γεωµετρικών ελέγχων και εργασιών, σύµφωνα µε τα Άρθρα  4.7 
και 4.9 της παρούσας. 

 

(2) Όχι αργότερα από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο 
ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται : 

i. Αντίγραφο Οριστικών Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων (αν κατά την υπογραφή της σύµβασης υποβλήθηκε µό-
νον το COVER NOTE ή αν κατά τον έλεγχο προέκυψαν παρατηρήσεις) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Άρ-
θρου 18 της παρούσας και τις ενδεχόµενες παρατηρήσεις της Υπηρεσίας. 

ii. Το οργανόγραµµα του εργοταξίου (σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 32 του Π∆ 609), η κατανοµή αρµο-
διοτήτων και η περιγραφή των θέσεων εργασίας (αποκλειστική προθεσµία). 

iii. Το οργανόγραµµα της Οµάδας Μελετών – Ερευνών, εφόσον προβλέπεται, µε το γενικό Συντονιστή και πί-
νακα κατανοµής αρµοδιοτήτων. 

iv. ∆ήλωση ανάληψης καθηκόντων του προϊσταµένου του εργοταξιακού γραφείου και σχετικό πληρεξούσιο 
(αποκλειστική προθεσµία). 

v. Προτάσεις για τους χώρους εγκατάστασης του εργοταξίου και τοποθέτησης πινακίδων του έργου, καθώς και 
πιθανών εναλλακτικών χώρων λήψης και απόθεσης υλικών. 

vi. Προτάσεις και στοιχεία για τις εγκαταστάσεις και ευκολίες που προβλέπονται στις  παρ.  4.1.3 της παρού-
σας. 

vii. Προτάσεις για τη µεθοδολογία προγραµµατισµού και ελέγχου της προόδου του έργου, για το σχετικό λογισ-
µικό που θα χρησιµοποιηθεί και για το σύνολο των εντύπων που θα χρησιµοποιηθούν για την καταγραφή 
στοιχείων και την τεκµηρίωση του έργου. 

viii. Πρόγραµµα Υγιεινής και Ασφάλειας σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αποκλειστική προθεσµία). 
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Στο ίδιο διάστηµα οριστικοποιούνται από την Υπηρεσία η οµάδα επίβλεψης του έργου και η κατανοµή αρµοδιοτή-
των καθώς και οι απαιτήσεις της ως προς τον τρόπο κατάτµησης και κωδικοποίησης του έργου σε περιοχές ή/και 
επίπεδα ελέγχου για τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο της προόδου του έργου [∆ενδροειδής κατάτµηση του 
έργου (∆ΚΕ) ή Work Breakdown Structure (WBS)].  

 

(3) Όχι αργότερα από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο 
ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται: 

i. Αναφορά προόδου για τις εργασίες αποτύπωσης της µορφής του φυσικού εδάφους και για τη διαδικασία 
ψηφιακής υποβολής στοιχείων (δείγµα) σύµφωνα µε το άρθρο 4.7 της παρούσας (αποκλειστική προθεσµί-
α). 

ii. Αναφορά προόδου για την ανασκόπηση και επαλήθευση των στοιχείων των µελετών σύµφωνα µε τις πα-
ραγράφους 1.9.2 και 4.1.1 της παρούσας. Η αναφορά αυτή θα συνοδεύεται µε αρχικό λεπτοµερή πίνακα 
όλων των τυχόν εκπονουµένων και των προς εκπόνηση µελετών και αντίστοιχο αναλυτικό χρονοδιάγραµµα 
µελετών, συνδυασµένο µε την εκτέλεση των εργασιών και συµφωνηµένο µε την Οµάδα Μελέτης, εφόσον 
αυτή προβλέπεται (αποκλειστική προθεσµία). 

iii. Πρόγραµµα ποιότητας έργου, σύµφωνα µε την Αποφ. ∆ΙΠΑ∆ 611/01 (ΦΕΚ 1013Β/2-8-01) (αποκλειστική 
προθεσµία). 

iv. Έκθεση αυτοψίας για την ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών γεωτεχνικών ερευνών, αρχαιολογικών ερευ-
νών ή µετατόπισης δικτύων ΟΚΩ. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται µε πίνακα όλων των εµπλεκοµένων µε την 
κατασκευή του έργου ΟΚΩ ή άλλων οργανισµών, τα σηµεία του έργου στα οποία συναντώνται τα έργα των 
οργανισµών αυτών, τα απαιτούµενα µέτρα ή ενέργειες, τα αρµόδια πρόσωπα ή υπηρεσίες (µε διεύθυνση 
και τηλέφωνο) καθώς και την ανάγκη διενέργειας ερευνητικών τοµών. 

v. Οι προβλεπόµενες από το Π∆ 305/96 και το Π∆ 17/96 δηλώσεις και γνωστοποιήσεις για ανάθεση καθηκόν-
των Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ), Συντονιστή  Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΥΑ) και Γιατρού Ασφαλείας (ΓΑ). 

vi. Πλήρως υλοποιηµένη την αποτύπωση του φυσικού εδάφους ή των υπαρχουσών ηµιτελών κατασκευών 
σύµφωνα µε το Άρθρο 4.7 της παρούσας (τεύχη, σχέδια, ηλεκτρονικά αρχεία). 

vii. Οριστικό πρόγραµµα τυχόν απαιτουµένων συµπληρωµατικών ερευνών. 

viii. Αναφορά προόδου σχετική µε λοιπούς χώρους που προτίθεται να  χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για λατοµε-
ία, δανειοθαλάµους, χώρους απόθεσης, για την πρόοδο των σχετικών ΜΠΕ, όπου προβλέπονται (Άρθρα 
4.18 και 4.19 της παρούσας), καθώς και για τις διαδικασίες και ενέργειες που έχει πραγµατοποιήσει για την 
έκδοση των σχετικών αδειών από τις αρµόδιες αρχές.  

Ορίζονται οι λοιπές πρόσθετες τµηµατικές προθεσµίες και µε τον ανάλογο χαρακτηρισµό (αποκλεισ-
τικές, ενδεικτικές): 

8.3 Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

8.3.1 Γενικά 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

8.3.2 Σύνταξη προγράµµατος  

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

8.3.3 Έλεγχος προγράµµατος - Μέτρα σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

8.4 Παράταση προθεσµίας περάτωσης 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

8.5 Καθυστερήσεις µε υπαιτιότητα των Αρχών 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

8.6 Ρυθµός προόδου εργασιών 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 
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8.7 Ποινικές ρήτρες 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

8.7.1 Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

8.7.2 Ποινικές ρήτρες υπέρβασης τµηµατικών προθεσµιών 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

8.7.3 Ποινικές ρήτρες µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε το εγκεκριµένο «Πρόγραµµα Ποιότητας» του 
έργου και τα «υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία». 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

8.7.4 Επιβολή ποινικών ρητρών 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

8.8 ∆ιακοπή εργασιών 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

8.9 Συνέπειες διακοπής εργασιών 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

8.10 Πληρωµή ενσωµατούµενου εξοπλισµού και υλικών στο ενδεχόµενο διακοπής εργασιών 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

8.11 Παρατεταµένη διακοπή εργασιών 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

8.12 Επανεκκίνηση εργασιών 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

9. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ 

9.1 Υποχρεώσεις Αναδόχου 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

9.2 Καθυστέρηση διεξαγωγής δοκιµών 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

9.3 Επανάληψη δοκιµών 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

9.4 Αστοχία δοκιµών παραλαβής κατά την περάτωση 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

10. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ  
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

11. ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 
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12. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

12.1 Εργασίες προς επιµέτρηση 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

12.2 Μεθοδολογία επιµέτρησης εργασιών 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

12.3 Πιστοποίηση εργασιών 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

12.4 Παραλήψεις κατά την επιµέτρηση 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 

13.1 ∆ικαίωµα τροποποιήσεων 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

13.2 Ανάλυση λειτουργικής αξίας 
«Κενό». 

13.3 ∆ιαδικασία τροποποιήσεων 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

13.4 Πληρωµή τροποποιήσεων 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

13.5 Ποσό απροβλέπτων  
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

13.6 Απολογιστικές εργασίες 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

13.7 Προσαρµογές οφειλόµενες σε τροποποιήσεις του θεσµικού πλαισίου 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

13.8 Αναθεώρηση τιµών 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

14. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

14.1 Συµβατικό τίµηµα 

14.1.1 Περιεχόµενα των τιµών µονάδος του τιµολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

14.1.2 Τιµές µονάδος νέων εργασιών 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. Για τις τιµές µονάδος των νέων εργα-
σιών του έργου ισχύουν τα εγκεκριµένα τιµολόγια (αναλύσεις τιµών) του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. 

14.2 Προκαταβολή 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 
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14.3 Αίτηση για λογαριασµό / πιστοποίηση ενδιάµεσης πληρωµής 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

14.4 Χρονοδιάγραµµα τµηµατικών πληρωµών 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

14.5 Εξοπλισµός και υλικά που ενσωµατώνονται στο έργο 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

14.6 Έκδοση λογαριασµού / πιστοποίησης ενδιάµεσης πληρωµής 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

14.7 Πληρωµές 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

14.8 Καθυστέρηση πληρωµών 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

14.9 Πληρωµή κρατήσεων / επιστροφή εγγυήσεων 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

14.10 ∆ήλωση περάτωσης εργασιών 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

14.11 Αίτηση για λογαριασµό / πιστοποίηση τελικής πληρωµής 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

14.12 Εκκαθάριση αµοιβαίων απαιτήσεων 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

14.13 Έκδοση λογαριασµού / πιστοποίησης τελικής πληρωµής 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

14.14 Λήξη ευθύνης εργοδότη 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

14.15 Νόµισµα συναλλαγών 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

15. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

15.1 Ειδοποίηση για επανορθώσεις (ειδική διαταγή – ειδική πρόσκληση) 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

15.2 Έκπτωση Αναδόχου 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

15.3 ∆ικαίωµα του ΚτΕ για διάλυση της σύµβασης 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 
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16. ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

16.1 ∆ικαίωµα διακοπής εργασιών από τον Ανάδοχο 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

16.2 ∆ιάλυση της σύµβασης από τον Ανάδοχο 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

16.3 Πληρωµή κατά τη διάλυση της σύµβασης 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

17. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

17.1 Εγγυήσεις 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

17.2 Ευθύνη Αναδόχου 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

17.3 Ευθύνη ΚτΕ 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

17.4 Συνέπειες ευθυνών του ΚτΕ 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

17.5 Πνευµατικά και βιοµηχανικά δικαιώµατα 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

18. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

18.1 Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

18.2 Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις υποχρεώσεις 
του 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

18.3 ∆ιαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συµβάσεων 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

18.4 Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισµού του Αναδόχου 

18.4.1 Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 
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18.4.2 Ασφάλιση κατά σωµατικών βλαβών και ζηµιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι 
τρίτων) 

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

Επιπροσθέτως, ορίζονται τα όρια αποζηµίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής ευθύ-
νης έναντι τρίτων κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου, κατά περιστατικό: 

 

Περιστατικό Ποσό (Ευρώ) 

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

Ελάχιστο συνιστώµενο 300.000 

(β)  Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατά άτο-
µο και ατύχηµα  

Ελάχιστο συνιστώµενο 300.000 

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

Ελάχιστο συνιστώµενο 750.000 

(δ)  Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη 
διάρκεια της ασφάλισης 

Ελάχιστο συνιστώµενο 1.500.000 

 

18.4.3 Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισµού  

Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

18.5 Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

Επιπροσθέτως, µε ανεξάρτητο ασφαλιστήριο θα καλύπτεται και η κατά τα άρθρα 657, 658 και 932 του Αστικού 
Κώδικα αστική ευθύνη του Αναδόχου έναντι του απασχολουµένου στο έργο εργατοτεχνικού προσωπικού, για τις 
πέραν του ΙΚΑ αποζηµιώσεις («ευθύνη εργοδότη» σε περίπτωση ατυχήµατος).Tα ελάχιστα ασφαλιστέα όρια κά-
λυψης της συγκεκριµένης ευθύνης θα είναι το ποσό των 100.000 Ευρώ ανά οµαδικό ατύχηµα και το ποσό των 
1.000.000 Ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης του έργου. 

18.6 Ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης συµβούλων µηχανικών / µελετητών 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

18.7 Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

19. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

19.1 Ορισµός της ανωτέρας βίας 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

19.2 Ειδοποίηση για ανωτέρα βία 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

19.3 Καθήκον για τη µείωση καθυστερήσεων 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

19.4 Συνέπειες ανωτέρας βίας 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

19.5 Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 
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19.6 Προαιρετική λύση, πληρωµή και αποδέσµευση 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

20. ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

20.1 Αξιώσεις Αναδόχου 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

20.2 ∆ικαστική επίλυση διαφορών 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 

20.3 ∆ιαιτητική επίλυση διαφορών 
Όπως ορίζονται µε το αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ  και τη σχετική νοµοθεσία. 
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