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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Στην παρούσα Τεχνική περιγραφή εργασιών, περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 



• Ο καθαρισμός των πρανών της σιδηροδρομικής γραμμής (εκτός των σταθμών) από χόρτα - 

απορρίμματα, σε απόσταση έως 7,50m από τον άξονα της διπλής γραμμής και έως 5,50m από 

τον άξονα της μονής γραμμής. Επιπρόσθετα εντός της ανωτέρω ζώνης θα πραγματοποιείται η 

εκρίζωση ή η κοπή μικρών δενδρυλλίων και θάμνων (περιμέτρου έως 25cm) και το κλάδεμα 

δένδρων που τα κλαδιά τους βρίσκονται εντός του περιτυπώματος της γραμμής. Όλες οι 

παραπάνω εργασίες συνοδεύονται από την απομάκρυνση των προϊόντων καθαρισμού σε 

εγκεκριμένους χώρους απόθεσης στο Νομό Κορινθίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

• Ο καθαρισμός των γραμμών - εκτάσεων και εγκαταστάσεων εντός σταθμών, από χόρτα – 

απορρίμματα - σκουπίδια (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κ.λ.π), η απομάκρυνση τους όπως 

και η απόρριψη αυτών θα γίνεται σε εγκεκριμένους χώρους απόθεσης στο Νομό Κορινθίας, 

σύμφωνα με την κείμενηνομοθεσία. 

• Οι εργασίες καθαρισμού, αποκομιδής απορριμμάτων, κλαδιών, κορμών δέντρων, ξύλινων 

στύλων και απομάκρυνσης τους σε εγκεκριμένους χώρους απόθεσης στο Νομό Κορινθίας, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με μηχανικά μέσα στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. 

• Η ζώνη εκχόρτωσης (σε m2) για την επιμέτρηση της εργασίας σε σιδηροδρομική γραμμή, 

μετράτε ως προς το πλάτος της από την άκρη των σκύρων, προς κάθε πλευρά της γραμμής, 

αφαιρουμένου του πλάτους τυχούσας υπάρχουσας τάφρου. Στην τιμή μονάδας 

περιλαμβάνεται ανηγμένα τυχόν εκχόρτωση – καθαρισμός επί της διατομής του έρματος και 

των τάφρων. Στα τμήματα όπου η βλάστηση είναι ιδιαίτερα πυκνήη επιμέτρηση της εργασίας 

(σε m2) θα γίνεται επί της επιφάνειας της σιδ/κής γραμμής που εκτελείται η εκχόρτωση-

καθαρισμός. 

• Η ζώνη εκχόρτωσης για την επιμέτρηση της εργασίας σε σταθμούς και εγκαταστάσεις 

μετράται επί της επιφάνειας σε m2 που εκτελείται η εκχόρτωση – καθαρισμός. 

2. ΕΚΧΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣΠΡΑΝΩΝ 

Η εργασία εκχόρτωσης και καθαρισμού των πρανών της σιδηροδρομικής γραμμής, μπορεί να 

εκτελεστεί με μηχάνημα τύπου UNIMOG, αυτοκινούμενων σιδηροδρομικών οχημάτων 

(γερανοδρεζίνων) ή άλλων μηχανημάτων που να έχουν δυνατότητα κίνησης στις σιδηροδρομικές 

γραμμές ή σε παράλληλους με τη γραμμή δρόμους και φέρουν κατάλληλη κεφαλή κοπής ή άλλο 

κατάλληλο εξοπλισμό για την κοπή δέντρων ή με φορητά μέσα(χορτοκοπτικά μηχανήματα) ή 

χειρονακτικά με εργάτες ή με οποιοδήποτε άλλο ενδεδειγμένο και εγκεκριμένο από την Υπηρεσία μέσο. 

Οι εργασίες αφορούν, την κοπή χόρτων – κλαδιών, την εκρίζωση θάμνων, ακάνθων, μικρών 

δενδρυλλίων και παραφυάδων που βρίσκονται εντός των γραμμών και του περιτυπώματος της γραμμής, 

επίσης αφορούν τον καθαρισμό της γραμμής από απορρίμματα και γενικά από ξένα αντικείμενα όπως 

ελαστικά, σωλήνες, σκουπίδια κ.λ.π. και την απόρριψη των προϊόντων αυτών των εργασιών σε 

εγκεκριμένους χώρους απόθεσης στο Νομό Κορινθίας.Οι ανωτέρω εργασίες εκτελούνται εντός των 

ορίων της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής που ανήκε στον ΟΣΕ. 



Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν εντός τριών μηνών (3) από την έναρξη της σύμβασης. 

Ειδικά κατά την θερινή περίοδο θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκχόρτωση των ξερών χόρτων, 

τη συλλογή πευκοβελόνων, στο κόψιμο ξερών κλαδιών, θάμνων και δενδρυλλίων καθώς και κάθε 

άλλου υλικού που μπορεί να αποτελέσει εύφλεκτο υπόστρωμα πυρκαγιάς. 

Η κοπή μικρών δέντρων (περίμετρος κορμού έως 25cm) θάμνων και δενδρυλλίων και παραφυάδων θα 

γίνεται σε θέσεις εντός των ορίων των γραμμών του ΟΣΕ, χωρίς δικαίωμα ιδιαίτερης αποζημίωσης του 

αναδόχου, και πάντοτε σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης και αναλόγως των καιρικών 

συνθηκών, τόσο για λόγους καθαριότητας όσο και λόγους αποτροπής κινδύνουπυρκαγιάς. 

Εδώ εφιστάται η προσοχή όσον αφορά την περίπτωση του αΐλανθου (Ailanthusaltissima) γνωστού και 

ως βρωμοκαρυδιά ή βρωμούσα. Τα δενδρύλλια αυτά εφόσον είναι μικρά θα εκριζώνονται ενώ αν είναι 

μεγαλύτερης ηλικίας θα κόβονται και ο κορμός τους θα εμβολιάζεται με ειδικές σύριγγες με κατάλληλο 

εγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο. Κατά την εργασία αυτή θα λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα εργασίας 

τόσο για το προσωπικό (ειδικά γάντια, μάσκες κ.λ.π.) όσο και για την αποφυγή μόλυνσης του 

περιβάλλοντος από ζιζανιοκτόνα. Το κόστος αυτής της εργασίας είναι ανηγμένο στις τιμές του 

προϋπολογισμού μελέτης τόσο για την σιδηροδρομική γραμμή όσο και για τους σταθμούς 

καιεγκαταστάσεις. 

3. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ -ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ 

Σε τμήματα εκατέρωθεν των γραμμών καθώς και εντός των σιδηροδρομικών σταθμών και 

εγκαταστάσεων θα πραγματοποιείται αποκομιδή και μεταφορά,απορριμμάτων – σκουπιδιών κ.λ.π., σε 

εγκεκριμένους χώρους απόθεσης στο Νομό Κορινθίας. Όλες οι παραπάνω εργασίες θα 

πραγματοποιηθούν με διάθεση προσωπικού και μηχανημάτων από τον ανάδοχο και 

περιλαμβάνονται στις συμβατικές τιμές. 

Ειδικότερα, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και στα τμήματα όπου έχει συσσωρευτεί μεγάλος όγκος 

από απορρίμματα, κλαδιά και κορμούς δέντρων ο ανάδοχος θα τα απομακρύνει με μηχανικά μέσα, 

σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου. Τα απορρίμματα πρέπει να απομακρυνθούν 

διότι εγκυμονούν κινδύνους πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιάς ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, 

αλλά και για λόγους αισθητικής και καθαριότητας τόσο των σιδηροδρομικών σταθμών όσο και των 

τμημάτων αυτών. Τα απορρίμματα θα αποτίθενται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου σε 

εγκεκριμένους χώρους απόθεσης στο Νομό Κορινθίας, σύμφωνα με την κείμενηνομοθεσία. 

Ο ανάδοχος θα απομακρύνει και οποιαδήποτε άλλα υλικά-αντικείμενα προκειμένου να παραδίδει τους 

προαναφερόμενους χώρους εκτέλεσης εργασιών πλήρως απαλλαγμένους από χόρτα – απορρίμματα, 

κλαδιά, κορμούς δέντρων και οποιαδήποτε άλλα ξένα αντικείμενα όπως ελαστικά, σωλήνες, ξύλινους 

στύλους κ.λ.π. 

4. . ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις : 

• Να υποβάλλει στην υπηρεσία εβδομαδιαίο πρόγραμμα – άδεια εργασιών, όπου θα δηλώνεται, 

ο τόπος και ο χρόνος της προς εκτέλεση εργασίας, ο αριθμός του απασχολούμενου 



προσωπικού και των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων, η φύση της εργασίας, το αν η 

εργασία πραγματοποιείται εντός ή εκτός περιτυπώματος γραμμής. Το πρόγραμμα αυτό που θα 

αποτελεί και άδεια εργασιών θα αναγράφει ρητά ότι ο ανάδοχος έχει λάβει όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για τις εργασίες αυτές και είναι γνώστης των 

επί τόπουσυνθηκών. 

• Ο ανάδοχος οφείλει να έρχεται εγκαίρως σε επαφή και συνεννόηση με την επίβλεψη 

προκειμένου να διευκρινίζονται επακριβώς τα περιθώρια κυκλοφορίας. Σε περιπτώσεις μη 

ύπαρξης περιθωρίων κυκλοφορίας, είναι δυνατόν να γίνονται από τον ανάδοχο εργασίες 

προετοιμασίας ή εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται αποκοπήγραμμής. 

• Οι εργάτες του αναδόχου πρέπει να έχουν την απαιτούμενη εμπειρία σε ανάλογες εργασίες, 

οφείλουν να είναι κατάλληλα ενδεδυμένοι, ήτοι με μακριά παντελόνια, φωσφορίζοντα γιλέκα, 

καπέλα και κλειστά παπούτσια ασφαλείας. Ένας εξ’ αυτών θα ορίζεται επικεφαλής. Οι 

εργάτες του αναδόχου οφείλουν υπακοή στις εντολές του αρμόδιου από την Υπηρεσία 

επιβλέποντα του έργου. Τα τμήματα της γραμμής όπου γίνονται εργασίες θα καλύπτονται με 

μετακινούμενα σήματα (Δίσκος) κάλυψης εργασίας ομάδων γραμμής.  

• Κατά τη φάση εκτέλεσης του έργου και στη περίπτωση που χρειαστεί και δεν υπάρχουν 

παροχές ηλεκτρικού ρεύματος κατά μήκος τηςγραμμής, τότε για τη λειτουργία οποιωνδήποτε 

ηλεκτρικών εργαλείων ή μηχανημάτων θα πρέπει να υπάρχουν από τον ανάδοχο οι 

απαραίτητες γεννήτριες, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του έργου. 

• Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα για την προστασία 

του προσωπικού του, που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία. Επίσης υποχρεούται να 

χορηγήσει τα απαραίτητα μέσα για την Ατομική προστασία των εργαζομένων (φωσφορίζοντα 

γιλέκα, κράνη, μπότες κ.λ.π.), λόγω της ιδιαιτερότητας των εργασιών. Η δαπάνη των 

παραπάνω αναγκαίων μέτρων ασφαλείας βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. Θα ληφθεί 

αυστηρά υπόψη ο Κανονισμός Ασφαλούς εργασίας Προσωπικού, όπως ορίζει η εργατική 

νομοθεσία. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να ευρίσκει μόνος του, τρόπους μετάβασης και επιστροφής των 

εργατών του στη εργασία. Οι εργάτες του εργολάβου και τα εργαλεία αυτού μεταφέρονται με 

ευθύνη του. Σε περίπτωση μη ύπαρξης προσβάσεων σε τμήματα της γραμμής, ο ανάδοχος 

οφείλει να βρει τρόπο μετάβασης επί τόπου του έργου με δικά του μέσα (π.χ. ενοικίαση 

οχήματοςγραμμής). 

• Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος ποινικώς και αστικώς έναντι της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 

τρίτων σε περίπτωση που προκαλέσει ζημιέςεπι της σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ. 

• Κατά τη διάρκεια των εργασιών οφείλει ο ανάδοχος να βρίσκεται επί τόπου του έργου ή να 

ορίζει αντικαταστάτη του, ο οποίος θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον επιβλέποντα 

του έργου. 

• Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει και να τηρεί τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία μέτρα 



(Π.Δ. 305/96) ασφαλείας και υγείας στα προσωρινά ή κινητάεργοτάξια. 

• Οποιαδήποτε φύσης ατύχημα ή ζημιές που οφείλονται σε αμέλεια του αναδόχου ή 

προσωπικού αυτού βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τονανάδοχο. 

• Αν απαιτηθεί, ο ανάδοχος με δική του ευθύνη θα ειδοποιεί, όταν χρειάζεται, τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες ΔΕΗ και τον ΟΤΕ για τη διακοπή των δικτύων τους προς αποφυγήζημιών. 

• Η συνολική διάρκεια του έργου θα είναι τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες, από την υπογραφή 

της σύμβασης. Υπέρβαση της προθεσμίας αυτής και χωρίς άλλη ειδοποίηση συνεπάγεται την 

έκπτωση του ανάδοχου και την παρακράτηση της εγγύησης. 

Επιπλέον ο ανάδοχος με την παρούσα λαμβάνει γνώση ότι στις τιμές του προϋπολογισμού των 

ανωτέρω εργασιών περιλαμβάνονται: 

• Οι δαπάνες των ημερομισθίων του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απαιτηθεί για τις 

ανωτέρω εργασίες καθώς και για την φόρτωση, μεταφορά και απομάκρυνση των 

προϊόντων καθαρισμού και εκχόρτωσης από τους χώρους του έργουσε εγκεκριμένους 

χώρους απόθεσης στο Νομό Κορινθίας. Οι ημερήσιες δαπάνες των μηχανημάτων 

(μίσθωση, χειριστές. λιπαντικά, καύσιμα κλπ) γερανών, φορτωτών, αυτοκινήτων και 

οποιοδήποτε άλλων μηχανημάτωναπαιτούνταικαθώς επίσης και οι σταλίες των 

μηχανημάτων. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες των εργαλείων 

(βενζινοπρίονα,κλπ) και υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών της 

σύμβασης. 

• Οι πάσης φύσεως κρατήσεις και ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού 

του αναδόχου που υποχρεωτικά και σύμφωνα με το νόμο θα είναιασφαλισμένοι. 

• Τα οποιαδήποτε γενικά έξοδα, το όφελος του αναδόχου καθώς επίσης και οποιαδήποτε 

άλλη πρόσθετη απρόβλεπτη δαπάνη απαιτηθεί για την ασφαλή εκτέλεση τηςεργασίας. 

• Η δαπάνη λήψης όλων των μέτρων που απαιτούνται για την ασφαλή εκτέλεση των 

εργασιών του έργου, προς αποφυγήν ατυχημάτων ήζημιών. 

5. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝΜΕΣΩΝ 

• Το προσωπικό θα μεταφέρεται με ευθύνη του αναδόχου, επί τόπου του έργου, στα σημεία 

όπου θα υποδεικνύονται κάθε φορά από τον επιβλέποντα του έργου σε οποιεσδήποτε 

θέσεις επί της σιδ/κής γραμμής. 

• Η μεταφορά των μηχανημάτων και του προσωπικού του αναδόχου θα γίνεται με φροντίδα 

και δαπάνεςτου. 

• Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να βρίσκεται επί τόπου του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια των 

εργασιών. Σε περίπτωση αδυναμίας του να εκπληρώσει αυτή του την υποχρέωση οφείλει 

να διαθέτει αντικαταστάτη του, ενημερώνοντας έγκαιρα (με έγγραφο) την επιβλέπουσα 

Υπηρεσία, η αμοιβή του οποίου δεν θα βαρύνει την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο οποίος 

θα έχει την ευθύνη για την σωστή και παραγωγική εργασία του προσωπικού του 

αναδόχου, καθοδηγώντας τούτο κατάλληλα. Το στέλεχος αυτό θα συμμορφώνεται βέβαια 



απολύτως στις οδηγίες και εντολές της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και του επιβλέποντα επί 

τουέργου. 

•  

6. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος, έπειτα από πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να 

προσέλθει στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης, όπως ορίζει το άρθρο …. του ν.4412/16, για να υπογράψει την ΣύμβασηΕργολαβίας. 

Αν ο μειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόσκληση ή δεν προσκομίσει τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την καλή εφαρμογή της Σύμβασης, 

κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4412/2016 (σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του 

ιδίου Νόμου). Η έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ενώ κατά της 

απόφασης ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει ένσταση σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης. Η εμπρόθεσμη υποβολή ένστασης αναστέλλει την έκπτωση ενώ 

επί της ένστασης αποφαίνεται οριστικά η Οικονομική Επιτροπή, ως Προϊστάμενη Αρχή. 

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησης του και την 

ακριβή Διεύθυνση της. Είναι υποχρεωμένος να δηλώνει έγγραφα κάθε μελλοντική μεταβολή, μέχρι την 

πλήρη εκκαθάριση της Εργολαβικής σύμβασης, αλλιώς κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην διεύθυνση 

που έχει αρχικά δηλώσει διατηρεί όλα τα νόμιμα αποτελέσματα της. Ο Ανάδοχος είναι επίσης 

υποχρεωμένος να δηλώσει εγγράφως για την παραλαβή των εγγράφων, εξουσιοδοτημένο προς τούτο 

πρόσωπο, κάτοικο της Έδρας της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από τη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία. Η δήλωση του Αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του εξουσιοδοτούμενου προσώπου 

ότι αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του και στη συνεχεία κάθε κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι 

γίνεται στον Ανάδοχο. Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της 

παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου προσώπου από τη 

διευθύνουσα υπηρεσία. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την αντικατάστασή 

του, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από την έδρα του ή γενικά 

κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά 

καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (όπως αυτή ισχύει σήμερα) 

Για τη δημοπράτηση/διαπραγμάτευση ή απ’ ευθείας ανάθεση του έργου, την εκτέλεση της 

σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτωνομοθετημάτων: 

• Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ: 147/Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)» 

• Των άρθρων 80-110 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ: 116/Α΄/18.06.2008) «Κύρωση της Κωδικοποίησης 

της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»(ΚΔΕ) 

• Του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ: 157/Α΄/04.08.2014) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών 



συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 

• Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(ΦΕΚ: 161/Α΄/25.09.1992) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ: 74/Α΄/26.03.2014) και ειδικότερα το 

άρθρο 1αυτού. 

• Του Ν.4129/13 (ΦΕΚ: 52/Α΄/28.02.2013): «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το 

ΕλεγκτικόΣυνέδριο». 

• Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ: 204/Α΄/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ΔημοσίωνΣυμβάσεων» 

• Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ: 112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλεςδιατάξεις» 

• Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ: 68/Α΄/20.03.2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλεςδιατάξεις». 

• Οι διατάξεις του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ: 248/Α΄/07.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου 

ΠροστιθέμενηςΑξίας» 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την 

ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω. 

8. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Η Διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από την αρμόδια Τεχνική 

Υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία) κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 136 του Ν.4412/2016 (όπως ισχύει σήμερα), ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να συμμορφώνεται προς τη Σύμβαση και τις διαταγές της Επίβλεψης. 

Η Επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των όρων της Σύμβασης και στην 

κατασκευή του Έργου, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τους ισχύοντες κανονισμούς και 

προδιαγραφές, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του. 

Η Επίβλεψη μπορεί να ασκηθεί και εκτός των στενών ορίων του Έργου επεκτεινόμενη και σε 

οποιονδήποτε άλλο χώρο κατασκευάζονται τμήματα που θα ενσωματωθούν στο Έργο (π.χ. λατομεία, 

ασφαλτικά συγκροτήματα, εργοτάξια έτοιμου σκυροδέματος, μηχανουργεία, συγκροτήματα κοπής & 

διαμόρφωσης σιδηροπλισμούκλπ). 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της Επίβλεψης και σε όλους 

τους προαναφερόμενους χώρους και γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο διευθύνων από μέρος της Αναδόχου επιχείρησης του έργου υποχρεούται, 

μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή 



επιθεωρούν τα έργα, κατά τις μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή 

στους άλλους τόπους παραγωγής, καθώς και των συμβούλων ή εμπειρογνωμόνων. Ο Ανάδοχος 

παραμένει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά υπεύθυνος, τόσο για την αστική όσο και την ποινική 

ευθύνη, αναφορικά με τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν στους υπαλλήλους της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους. 

Η άσκηση από την Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία της επίβλεψης των έργων δεν απαλλάσσει 

τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή τους 

κείμενους Νόμους. 

Επίσης ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των έργων, δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη τωνζημιών που 

πιθανόν να προκύψουν από τυχόν σφάλματα των σχεδίων της εγκεκριμένης μελέτης, εάν πριν την 

έναρξη των αντιστοίχων έργων δεν διατυπώνει εγγράφως προς τον Εργοδότη τις παρατηρήσεις του για 

τα σφάλματα αυτά. 

Ο Κύριος του Έργου, διατηρεί το δικαίωμα τηςαντικατάστασης του προσωπικού της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας ή της Προϊσταμένης Αρχής οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε αιτία, χωρίς εκ του λόγου 

τούτου να θεωρείται ότι προσβάλλεται έννομο συμφέρον του Αναδόχου ή να στοιχειοθετείται δικαίωμα 

στον Ανάδοχο να αξιώσει αποζημίωση ή παράταση προθεσμιών. 

9. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 

Με μέριμνα του Ανάδοχου τηρείται και συμπληρώνεται ημερολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 146 του 

Ν.4412/2016. 

10. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ - ΠΡΙΜ 

Δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή και δεν προβλέπεται η πληρωμή πρίμ στην παρούσα εργολαβία. 

11. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Οι επιμετρήσεις θα γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016. 

12. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οι λογαριασμοί θα συντάσσονται από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλονται, σε γραπτή μορφή. Ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 152 του Ν.4412/2016. 

13. ΑΠΟΛΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 154 του Ν4412/2016.  

14. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 153 του Ν.4412/16. 

15. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ KAI 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ο Φορέας κατασκευής του Έργου έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της Σύμβασης να αναθέτει 

την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/16. 

Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεστούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, ισχύει το 

άρθρο 155 (υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 132) του Ν.4412/16 και 

μπορείναεγκριθείαπότηνΑναθέτουσαΑρχήηεκτέλεσήτουςπριναπότηνσύνταξη Ανακεφαλαιωτικού 



Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς 

ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών της 

παραγράφου 10 του άρθρου 154 του ιδίου νόμου. Για την έγκριση αυτή η Διευθύνουσα Υπηρεσία 

συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, με αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίμηση της δαπάνης, 

με βάση τις συμβατικές τιμές μονάδας ή ενδεικτικές τιμές για νέες εργασίες. Ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στις σχετικές 

πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και που ενσωματώνονται 

στον επόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένη 

νέα τιμή περιλαμβάνονται στους σχετικούς λογαριασμούς με τις ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά είκοσι 

τοις εκατό(20%). 

16. Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας – αποδεικτικά στοιχείααυτών. 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 

(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των 

εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό 

ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), 

Ν.1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και 

ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7-9), ΚΥΑ 

15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 

8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 

ι. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας  

ιι. Άδεια κυκλοφορίας 

ιιι. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

ιv. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

❑ Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β ́, τμήμα 

ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II,παρ.2.1). 

Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 

❑ Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - 

εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 

αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και6). 

❑ Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 

αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και 

αρ.4. παρ.7). 

17. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης (άρθρο 168 του Ν.4412/16) του συνόλου του Έργου, ο 

Επιβλέπων αναφέρει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αν τα έργα έχουν περαιωθεί και έχουν υποστεί 



ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη Σύμβαση ή αν τα Έργα δεν έχουν περατωθεί οπότε 

αναφέρει συγκεκριμένα τις εργασίες που απομένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες περατωθούν τότε ο 

Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση για τον χρόνο περάτωσης των εργασιών 

(βεβαίωση περάτωσης εργασιών). 

Η βεβαίωση αυτή δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 της παρούσας Συγγραφής. Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να 

ζητήσει ο Ανάδοχος και πριν από την λήξη των προθεσμιών, αν έχει περατώσει το Έργο. 

Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις μόνο παραλείψεις που δεν 

επηρεάζουν την λειτουργικότητα και ασφάλεια του Έργου, ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας γνωστοποιεί με διαταγή του προς τον Ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και 

τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση τους. Στη περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης 

εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε 

το Έργο χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη ο χρόνος αποκατάστασης. 

18. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ (ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ – asbuilt) 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί σχολαστικά λεύκωμα φωτογραφιών των διάφορων 

κατασκευαστικών σταδίων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αφανείς εργασίες με ημερομηνίες και 

ερμηνευτικές λεζάντες ανά φωτογραφία. 

Το λεύκωμα των φωτογραφιών (σε έγγραφη και σε ψηφιακή μορφή) αποτελεί το ΤΕΛΙΚΟ 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ και παραδίνεται στον Επιβλέποντα του Έργου ο οποίος το εντάσσει στον Φάκελο 

του Έργου που διατηρεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία . 

Το “Μητρώο Έργου - asbuilt” αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή και η ύπαρξη του μνημονεύεται στα σχετικά Πρωτόκολλα. 

19. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 170 του Ν.4412/16. 

20. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 172 του Ν.4412/16. 

21. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

α. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, 

όπως δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την 

Υπηρεσία, για την εκτέλεση των έργων θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε 

τρίτους, λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δέντρων ή θάμνων, απόθεσης υλικών, λόγω κακού χειρισμού 

των μηχανημάτων ή καταπάτησης φυτεμένων περιοχών από μηχανικά μέσα. 

β. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται στο Ν.4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και στην αρ. 36259/1757/Ε103 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 

1312/Β΄/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από 

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» και εξειδικεύεται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 

4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και ΚλιματικήςΑλλαγής. 



γ. Δεν θα κοπεί κανένα δένδρο ή δενδρύλλιο χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Για να δοθεί η 

έγκριση ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει εγγράφως αίτημα στην Υπηρεσία ή η ίδια η Υπηρεσία να 

του δόση έγγραφη εντολή  

δ. Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε υπάρχουσες κατασκευές ή σε στοιχεία του φυσικού 

περιβάλλοντος, που δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου (ή από τυχόν 

εγκεκριμένες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της) ο Ανάδοχος ανεξάρτητα των οποιωνδήποτε 

ευθυνών που να μπορούν να προκύψουν γι’ αυτόν, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα 

έργα (ή το φυσικό περιβάλλον) στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάστασή του, με 

δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ή παράτασηςπροθεσμίας. 

ε. Γίνεται ειδική επισήμανση ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των χωματουργικών 

εργασιών, να αποφεύγει να τραυματίζει τον περιβάλλοντα χώρο με πρόσθετες εκσκαφές (πέρα από 

αυτές που προβλέπονται από τη μελέτη) ή με απόρριψη διαφόρων προϊόντων ορυγμάτων, έστω και αν 

προβαίνει σε κανονική διάστρωση και συμπύκνωση αυτών, γιατί διευκρινίζεται ρητά, ότι και οι 

προβλεπόμενες διατομές επιχωμάτων είναι προκαθορισμένων διαστάσεων και δεν επιτρέπεται η 

δημιουργία πλατυσμάτων χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία θα λάβει σοβαρά 

υπόψη της τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι οποιεσδήποτε αποθέσεις προϊόντων ορυγμάτων ή άλλων 

προϊόντων θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να μην δημιουργούν οποιοδήποτε πρόβλημα στο 

περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των Αρμοδίων Αρχών (οι θέσεις αυτές θα εξασφαλισθούν με 

ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, χωρίς να αναλαμβάνει η Υπηρεσία καμία δέσμευση). 

Επισημαίνεται επιπλέον ότι, θα πρέπει να πληρούνται και οι οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις 

προστασίας του περιβάλλοντος με τις εγκρίσεις των Αρμοδίων Αρχών. 

Προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κλπ. 

αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό, συγκατάθεση της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Εφόσον η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω 

συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση 

από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της 

αποζημίωσης εκχωρείται στον Κύριο του Έργου και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και 

υποχρεούται να καταβάλλει την σχετική αποζημίωση σ' αυτόν, μετά από αίτηση του τελευταίου για το 

σκοπό αυτό. 

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στον Κύριο του Έργου, κατά ουδένα τρόπο τον 

απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την σύμβαση. 

22. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

• Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β) έχει υποχρέωση 

διαχείρισης των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευής ή κατεδάφισης (ΑΕΚΚ) έργων τεχνικών 

υποδομών ή κτιριακών έργων μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, ενώ η 

διαχείριση της περίσσειας των εκσκαφών θα πρέπει να γίνεται με ορθό περιβαλλοντικό τρόπο. 



Θα πρέπει δηλαδή ο Ανάδοχος -στην φάση κατασκευής του έργου όπου απαιτηθεί να γίνει 

διαχείριση ΑΕΚΚ- να διαθέτει σύμβαση συνεργασίας με Συλλογικά Συστήματα του Νομού 

Κορινθίας για να είναι σε θέση να εκτελέσει τη εν λόγω σύμβαση. Ο Ανάδοχος οφείλει να 

προσκομίσει στην Υπηρεσία -πριν την εκτέλεση των εργασιών αποξηλώσεων, καθαιρέσεων, 

κατεδαφίσεων κλπ,-το επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης που θα κάνει µε το εγκεκριμένο 

σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα περιγράφονται στο 

άρθρο 82 του Ν.4412/2016 – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. 

• Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την έκδοση 

όλων των απαιτούμενων από τον Νόμο αδειών και καθίσταται ουσιαστικά και αποκλειστικά 

υπεύθυνος για κάθε παράβαση των εν ισχύει διατάξεων περί εκτελέσεως των εργασιών. 

• Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για 

οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από 

οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης. 

• Για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, πέραν των όσων περιοριστικά αναφέρονται στην 

παρούσα Ε.Σ.Υ., μπορούν να εφαρμόζονται αναλογικά και άλλες διατάξεις του Ν.4412/2016, οι 

οποίες ήθελε κριθούν απαραίτητες για την καλή λειτουργία της σύμβασης, έστω και αν ρητώς 

δεν κατονομάζονται στο παρόν τεύχος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα άρθρα: 161 «Διακοπή 

εργασιών – Διάλυση της Σύμβασης», 163 «Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της 

σύμβασης» του Ν.4412/2016 κλπ. 
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