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Άρθρο 1ο Αντικείμενο εργολαβίας  

1.1 Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση κτηρίου και 

βοηθητικών κτισµάτων της Βίλλα Ρόσσα για πολιτιστική χρήση και διαµόρφωση περιβάλλοντα 

χώρου», σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες & τους όρους των εγκεκριμένων συμβατικών τευχών μελέτης & 

δημοπράτησής του. Τα είδη & οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον προϋπολογισμό της 

εκεκριμένης μελέτης που ανέρχεται στο ποσό των  4.800.000,00€ μαζί με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση & τον 

Φ.Π.Α.  

Δαπάνη Εργασιών  2.845.374,063€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (18%)     512.167,33 € 

Απρόβλεπτα (15%)    503.631,21 € 

Απολογιστικά        8.800,00 € 

Φόρος Προστιθέμενης αξίας (24%)    929.032,26 € 

Συνολική Δαπάνη συμπ. Φ.Π.Α.  4.800.000,00 € 

1.2 Χρηματοδότηση:  

Άρθρο 2ο Αρχική συμβατική χρηματική αξία εργολαβίας  

Η αρχική συμβατική αξία της εργολαβίας είναι ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών, προσαυξημένος με τα Γ.Ε. 

και Ο.Ε. (18%), με το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών (15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε. και 

Ο.Ε.) και των απολογιστικών όπως περιέχονται στον Προϋπολογισμό της μελέτης, μειωμένα κατά το ποσοστό της 

μέσης έκπτωσης, προστιθέμενου του αντίστοιχου Φ.Π.Α. (24%). 

Άρθρο 3ο Ισχύουσες διατάξεις 

3.1  Η εκτέλεση των έργων των Ο.Τ.Α. διέπεται από τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

• του ν. 4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών»,  

• των παραγράφων 4 & 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),)
1
  

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

• της υπ’ αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες & διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

                                                                 

1 
 Τα άρθρα 80 έως 110 παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος του άρθρου 83 του Ν. 4412/2016. 
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• της ΚΥΑ 117384/26.10.2017 (ΦΕΚ 3821/31.10.2017 τεύχος Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).» 

• της Υπ. Αποφ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» 

• της Υπ. Αποφ. Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/04.05.2017 (ΦΕΚ 1746/19.05.2017 τεύχος 

Β') «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» όπως τροποποιήθηκε με 

την Υπ. Αποφ. Υπ. Υποδομών & Μεταφορών  Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 39340/ΦΝ 466/31.05.2017 (ΦΕΚ 1994/09.06.2017 

τεύχος Β') 

• της Εγκυκλίου 11 με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ 44038/ΦΝ466/19.06.2017 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών 

«Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» 

• του ν. 3263/2004: «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» 

• του ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης».  

• του Π.Δ. 171/1987: «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που 

εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) & άλλες σχετικές διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε & ισχύει σήμερα. 

• του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης & εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 

δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

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

του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) & λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα του 

άρθρου 1 αυτού. 

• του ν. 4278/2014: «Φάροι, Στρατολογία & άλλες διατάξεις». 

• του ν. 4129/2013: «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  

• του άρθρου 26 του ν. 4024/2011: «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης & ορισμός των μελών τους με 

κλήρωση»,
2
 

• του ν. 4013/2011: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

• του ν. 3861/2010: «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων & πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" & άλλες διατάξεις». 

• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό & τοπικό Τύπο 

& άλλες διατάξεις».
3
  

                                                                 

2 
  Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
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• του ν. 3310/2005: «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας & την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την 

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005 (Α' 279), για την 

διασταύρωση των στοιχείων του Αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ.  

• του Π.Δ. 82/1996: «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 

διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα». 

• της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης & Επικρατείας υπ’ αρ. 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/Β/2007) σχετικά με 

τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005»’
4
. 

• της Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών υπ’ αρ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (ΦΕΚ 1590/Β/2005) 

“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

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

• των Αποφάσεων Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ΔΕΕΠΠ οικ.502/13-10-2000 (ΦΕΚ 1265Β’/18-10-2000) «Εφαρμογή 

Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ) στα Δημόσια Έργα & Μελέτες», ΔΙΔΑΠ/οικ/611(ΦΕΚ 1013/2-08-2001) 

«Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο & την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας 

Έργου», Δ.Ε.Ε.Π.Π. οικ 110/12-5-03 «Τήρηση βάσης δεδομένων με τις αστοχίες μελετών, κατασκευών & 

συντηρήσεων Δημοσίων Έργων».  

• του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού Ν.Ο.Κ., του Κτιριοδομικού Κανονισμού & του Διατάγματος ρυμοτομίας της 

περιοχής. 

• του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (Κ.Τ.Σ- 2016) του που εγκρίθηκε με την Απόφαση με αριθμό 

Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/2016 (ΦΕΚ 1561/Β/2.6.2016) του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ. 

• του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (Κ.Τ.Χ.) 2008 που εγκρίθηκε με την Απόφαση 

Δ14/92330/2008 (ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 & ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008) του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

• του Κανονισμού Φορτίσεων Δομικών Έργων που ακολουθεί το Β.Δ. της 10/31-12-1945 (ΦΕΚ 117Α΄/1946). 

• του νέου Κανονισμού για την μελέτη & κατασκευή έργων από σκυρόδεμα που εγκρίθηκε με τις Δ11ε/0/30123/21-

10-91 (ΦΕΚ 1068Β΄/91) & Δ11β/13/3-3-95 (ΦΕΚ 227Β΄/28-3-95) αποφάσεις του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. & του Ελληνικού 

κανονισμού (Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) για την μελέτη & κατασκευή έργων από σκυρόδεμα που εγκρίθηκε με την 

Δ17α/116/4/ΦΝ429/6-11-2000 (ΦΕΚ 1329/2000) απόφαση του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

• του νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΦΕΚ 613Β΄/12-10-1992), όπως τροποποιήθηκε & συμπληρώθηκε 

με την Δ17α/04/46/ΦΝ275/20-6-1995 Υπουργική Απόφαση ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 534Β΄/20-6-1995) & του 

Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (Ε.Α.Κ. 2000) που εγκρίθηκε με την Δ17α/141/3/ΦΝ 275/15-12-1999 

Απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 2184 Β΄/20-12-1999). 

                                                                                                                                                                                                                       

3
  Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12 & 377 παρ. 1 περ. 35 του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται την 1η Ιανουαρίου 2021 

Πρβλ και τρίτο εδάφιο περ. 31 παρ. 1 άρθρου 377 του ν. 4412/2016. 

4
  Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει εφαρμογή των διατάξεων για τον έλεγχο 

του ΕΣΡ. 
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• της υπ’ αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221Β/30-7-12) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αν.Αν.Υ.Με.Δι. 

με Θέμα «Έγκριση 440 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια 

έργα».  

• Της Εγκυκλίου 17/2016 (αρ. πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) με Θέμα: Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών & Δικτύων για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)" 

• της Απόφασης (ΦΕΚ 1914Β΄/15-7-12) με αρ. 6690 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές 

προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης & σήμανση συμμόρφωσης «CE» του Υπ. Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων».  

• Του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ42/Α’/19-02-2013) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2010/31/ΕΕ 

του Ε.Κ. και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» 

• Όλων των κανονισμών, οδηγιών, προτύπων, αποφάσεων που αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής 

Η/Μ Εγκαταστάσεων. 

Καθώς και: 

των συμβατικών στοιχείων (τευχών κ.λπ.) που αναφέρονται Άρθρο 4ο της παρούσης. 

Αλλά & τις διατάξεις:  

• του ν. 1430/1984 (ΦΕΚ 49Α’) «Κύρωση της 62
ης

 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας 

στην οικοδομική βιομηχανία & ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση με αυτή». 

• του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ-84 Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία & την ασφάλεια των εργαζομένων». 

• του ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 117Α’) «Για την υγιεινή & ασφάλεια των εργαζομένων» & του ν. 1767/1988 «Συμπλήρωση 

διατάξεων του ν. 1568/1985». 

• του Π.Δ. 778/1980 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών». 

• του Π.Δ. 1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών & πάσης 

φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού». 

• του Π.Δ.395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας & υγείας για την χρήση από τους εργαζόμενους 

εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ & 91/383/ΕΟΚ», 

όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ 89/1999 (ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999) & το Π.Δ. 304/2000 (ΦΕΚ 241/3-11-2000). 

• του Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212Α’) «Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφάλειας & υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται τα 

προσωρινά & κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» καθώς & των Αποφάσεων & 

Εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί για την εφαρμογή αυτού. 

• της υπ’ αρ. 433/19-9-2000 (ΦΕΚ 1176Β’/22-9-2000) Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ «Καθιέρωση του φακέλου Ασφάλειας & 

Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή & οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου». 

• της υπ’ αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502 (ΦΕΚ 946/9-7-2003) Απόφασης Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί έγκρισης τεχνικής 

προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός & εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια. 

• των Κανονισμών Εγκαταστάσεων & Θερμομόνωσης κτιρίων της ΔΕΗ. 
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• την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β΄/2010) «Μέτρα, όροι & πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 

των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές & κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».  

• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/325695/33752/2565/09-09-2019 απόφαση ΥΠΠΟΑ  περί έγκρισης 

της κατασκευής και μελέτης του έργου. 

• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/582180/61221/447/1094/25-10-2019 απόφαση ΥΠΠΟΑ  περί 

έγκρισης του φορέα υλοποίησης  του έργου. 

• Την υπ'αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/ΤΜΑΝΣΜ/515993/369737/5207/540/24-10-2019 έγκρισης της 

συμπληρωματικής μελέτης συντήρησης διακόσμου. 

 

Και τις:  

• τοπικές δεσμεύσεις (Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασαρχείου, γειτνίασης με αγωγούς & κολώνες ΔΕΗ κ.λπ.). 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
5
, καθώς & λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς & το σύνολο των 

διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού & φορολογικού δικαίου & γενικότερα κάθε διάταξη 

(Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) & ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση & εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, 

έστω & αν δεν αναφέρονται ρητά
6
. 

3.2  Γλώσσα 

Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, η αλληλογραφία κτλ. 

Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κείμενα συνταγμένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση 

ερμηνείας επίσημη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα. 

 

Άρθρο 4ο Σειρά τευχών & Στοιχείων μελέτης 

4.1  Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα παρακάτω αναφερόμενα.  

Τα τεύχη & τα λοιπά στοιχεία μελέτης & δημοπράτησης αλληλοσυμπληρώνονται, είναι δε κατά σειρά ισχύος τους (σε 

περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω: 

1 Το συμφωνητικό 

                                                                 

5
  Εξακολουθούν να ισχύουν & οι κανονιστικές πράξεις σε εκτέλεση διατάξεων του ν. 3669/2008 που καταργήθηκαν δυνάμει του 

άρθρου 377 παρ. 1 περ. (31) ν. 4412/2016 εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτόν (πρβλ αιτιολογική έκθεση άρθρου 376 ν. 

4412/2016 ).  

6 
 Νόμοι, ΠΔ & υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 61 για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων / ή το άρθρο 120 για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω 

των ορίων του άρθρου 5 ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
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2 Η Διακήρυξη της δημοπρασίας 

3 Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

4 Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

5 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

6 Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές & τα Παραρτήματά τους  

7 Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 

8 Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης  

9 Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου 

10 Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.   

 

Επίσης, συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι 

δημοσιευμένα κείμενα: 

• Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια της Υπ. Αποφ. Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/04-5-2017 

(ΦΕΚ 1746/19-5-2017 τεύχος Β') 

• Οι Ευρωκώδικες 

• Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΟΜΕΔΙ, του ΥΠΕΧΩΔΕ (ή του τ. ΥΔΕ). 

• Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) 

• Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. & I.S.O. 

Εκτός από τα παραπάνω θα ληφθούν υπόψη & τα εξής:  

• Το Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) & ο Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ), όπως τελικά θα εγκριθούν από την 

Υπηρεσία, που ενσωματώνουν & κωδικοποιούν όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών.  

• Οι στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αναφερόμενες Αναλύσεις Τιμών & τα αντίστοιχα Περιγραφικά Τιμολόγια, 

για την περίπτωση σύνταξης Πρωτοκόλλων Κανονισμών Τιμών Μονάδας Νέων εργασιών.  

Σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός & του αυτού από τα παραπάνω συμβατικά στοιχεία της 

προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, η τελική επιλογή θα ανήκει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί αναντίρρητα σ’ αυτήν, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οιαδήποτε 

απαίτηση για αποζημίωση από αυτήν την αιτία. 

4.2  Σύμβαση  

α. Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Άρθρου 

135 του ν. 4412/2016 & στην Διακήρυξη Δημοπρασίας. 

β. Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση που περιγράφεται στην Διακήρυξη Δημοπρασίας, σε συνδυασμό με 

τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, με βάση τα οποία ο Ανάδοχος: 
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i. Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα & αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή & τα λοιπά 

τεύχη δημοπράτησης, 

ii. Θα συντηρήσει το έργο, με μέριμνα & δαπάνες του κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρούσα. 

4.3  Εκχώρηση δικαιωμάτων – υποκατάσταση αναδόχου 

Η εκχώρηση του έργου ή/και των δικαιωμάτων που απορρέουν από την σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του 

Άρθρου 164 του ν. 4412/2016 , η οποία είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 5ο Μελέτη συνθηκών & όρων κατασκευής του έργου 

Η υποβολή προσφοράς στην δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο Ανάδοχος: 

• Έχει επισκεφθεί & ελέγξει την τοποθεσία, την διαμόρφωση & την φύση του εδάφους των θέσεων του έργου & 

έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών & ειδικών τοπικών συνθηκών κατασκευής του, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις 

πηγές προμήθειας των υλικών, την μεταφορά τους στον χώρο του έργου, την αποθήκευση των υλικών, την 

συγκέντρωση, απόθεση & απομάκρυνση των αχρήστων υλικών, τις διάφορες ανυψώσεις ύδατος, το είδος, την 

ποσότητα & την ποιότητα των υλικών που θα συναντήσει πάνω & κάτω από το έδαφος, την εξασφάλιση του 

απαραίτητου εργατοτεχνικού προσωπικού, των απαραίτητων μηχανημάτων, τις μεταφορικές δυνατότητες & την 

προσπέλαση στην θέση του έργου. 

• Έχουν μελετηθεί με κάθε προσοχή τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης & τα τεύχη της μελέτης & δημοπράτησης 

του έργου & ο Ανάδοχος θα συμμορφωθεί απόλυτα με αυτά για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του. 

• Έχουν μελετηθεί με κάθε προσοχή οι όροι της απόφασης υπ'αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/325695/ 

33752/2565/641/09-09-2019 (ΑΔΑ: ΨΖ884653Π4-Θ3Φ), με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου & ο Ανάδοχος 

αποδέχεται ότι θα συμμορφωθεί απόλυτα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

• Έχουν μελετηθεί με κάθε προσοχή οι όροι της απόφασης υπ'αρ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΜΑΝΣΜΠΚ/582180/61221/4447/1094/25-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΟΙ44653Π4-0ΤΟ), με την 

οποία εγκρίθηκε ως φορέας υλοποίησης του έργου η Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε. Κέρκυρας  & ο Ανάδοχος 

αποδέχεται ότι θα συμμορφωθεί απόλυτα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

• Έχουν μελετηθεί με κάθε προσοχή οι όροι της υπ'αρ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/ΤΜΑΝΣΜ/515993/369737/5207/540/24-10-2019 έγκρισης της συμπληρωματικής μελέτης 

συντήρησης διακόσμου & ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι θα συμμορφωθεί απόλυτα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. 

• Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές συνθήκες & 

όρους κατασκευής του έργου & ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συμμόρφωση του 

προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενημερωθεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει 

κάθε πληροφορία, που έχει σχέση με την μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά. 

Άρθρο 6ο Προθεσμίες 

Ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 145 του Νόμου 4412/16. Το 
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χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μήνα τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται 

με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης και περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία 

ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από σχετική έκθεση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) 

ημέρες το  χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου, ιδίως αναφορικά με την 

κατασκευαστική αλληλουχία, την κατασκευασιμότητα της μεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήμων της 

σύμβασης και με τις δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί 

συμβατικό στοιχείο του έργου. Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι 

προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών.  

 

O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε ένα (1) μήνα απαρέγκλιτα  από την υπογραφή της 

σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα 

πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την 

εκτέλεση του έργου. Τα χρονοδιάγραμμα και οργανόγραμμα θα διαβιβάζονται στον Γενικό Διευθυντή , με ευθύνη της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει & να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 

ΜΗΝΩΝ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, η οποία υπογράφεται από τον Νόμιμο εκπρόσωπο  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & τον Ανάδοχο (ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Αναδόχου του έργου εταιρείας) 

εφόσον ο Ανάδοχος έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 147 του ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου τίθενται οι 

παρακάτω ενδεικτικές
7
 τμηματικές προθεσμίες:  

Εργασίες που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί Ενδεικτική τμηματική προθεσμία 

από την υπογραφή της σύμβασης 

Εγκατάσταση εργοταξίου, Εκσκαφές, Καθαιρέσεις έως  4
ο
  μήνα 

Αποπεράτωση ενισχύσεων φέροντος οργανισμού-  έως  8
ο
  μήνα 

Αποπεράτωση νέων φερουσών κατασκευών -Τοιχοδομές 

- κάσσες και ψευτόκασσες κουφωμάτων  

έως  10
ο
  μήνα 

Μονώσεις - τμήμα δικτύων η/μ εγκαταστάσεων - 

μαρμαρικές εργασίες - τμήμα επιχρισμάτων 

έως 12
ο
 μήνα 

Επενδύσεις -  χωματουργικά περιβάλλοντος χώρου - και 

λοιπά δομικά στοιχεία περιβάλλοντος χώρου - 

Κουφώματα 

έως 14
ο
 μήνα 

Επιστρώσεις δαπέδων - δίκτυα η/μ εγκαταστάσεων έως 16
ο
  μήνα 

                                                                 

7
    Ο καθορισμός ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών είναι υποχρεωτικός για το διάστημα από την αρχή της σύμβασης & μέχρι το 

¼ της αρχικής προθεσμίας & για διάστημα όχι μικρότερο των 6 μηνών. Οι ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες καθορίζονται ανά 

έναν (1) ή, το πολύ, δύο (2) μήνες.  
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περιβάλλοντος χώρου 

Κιγκλιδώματα - προετοιμασίες χρωματισμών - 

σκυροδέματα δαπέδων περιβάλλοντος χώρου  

έως 18
ο
  μήνα 

είδη υγιεινής -συνδέσεις με κεντρικά δίκτυα - 

Επιστρώσεις δαπέδων περιβάλλοντος χώρου- κηπόχωμα 

έως 20
ο
  μήνα 

Αποπεράτωση χρωματισμών - Τελική κατεργασία 

επιφανειών - Φωτιστικά σώματα- Αποπεράτωση και 

δοκιμές η/μ εγκαταστάσεων - πλήρης καθαρισμός - 

Αποπεράτωση εργασιών πρασίνου- Πλήρης 

αποπεράτωση και παράδοση του έργου 

έως 24
ο
  μήνα 

Άρθρο 7ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης8 

Οι εγγυήσεις θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, θα 

περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στοιχεία σύμφωνα με την παρ. 4  του ίδιου άρθρου & θα είναι 

γραμμένες στα Ελληνικά ή τουλάχιστον θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση (δηλαδή του Υπουργείου 

Εξωτερικών , ή Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή Έλληνα Δικηγόρου). 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τα παραπάνω πιστωτικά ιδρύματα που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Σε περίπτωση αμφιβολιών για την εγκυρότητα του 

πιστωτικού ιδρύματος που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή αποφαίνεται γραπτά η Τράπεζα Ελλάδος. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 1 β του 

άρθρου 72 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 

Στην εγγυητική επιστολή το παραπάνω ποσό θα εκφράζεται σε ακέραια Ευρώ, κατόπιν σχετικής στρογγυλοποίησης. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει, πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, 

το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 

Στο Άρθρο 19ο της παρούσας προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής, επομένως απαιτείται παροχή «εγγύησης 

προκαταβολής» ισόποσης με την προκαταβολή. Εφόσον προσκομιστεί & εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία 

καλύπτει & την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 

προκαταβολής. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με 

την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει την διαφορά μεταξύ του ποσού της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης & του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή & η εγγύηση 

προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά εφόσον τούτο ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

                                                                 

8
  Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) 

ευρώ. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόμενες εντολές πληρωμής προς τον 

ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ.12 του άρθρου 152 του ν. 4412/2016. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό πέντε 

τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία των εργασιών μετά της αναλογούσας αναθεώρησης & σε δέκα τοις εκατό 

(10%) στην αξία των υλικών που περιλαμβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, μέχρις ότου αυτά ενσωματωθούν 

στις εργασίες. Οι κρατήσεις αυτές μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με 

ισόποση εγγυητική επιστολή. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης, κατά το άρθρο 132, 

μειώνεται αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).  

Οι εγγυήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των 

εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από την 

διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των 

οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις. 

Η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά την έγκριση του 

Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής & την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου. 

Άρθρο 8ο Γενικές υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 138 του ν. 4412/1016. 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή όλου του συμβατικού αντικειμένου χωρίς έγκριση, η 

οποία είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση κάθε κατά νόμο 

άδειας, όπου απαιτείται, καθιστάμενος ουσιαστικά & αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων 

που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών (ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας, Σ.Α.Υ., Φ.Α.Υ. κ.λπ.).  

Επίσης, υποχρεώνεται να υποβάλλει τις αναγκαίες αιτήσεις για ενημέρωση σχετικά με τα υπάρχοντα δίκτυα κοινής 

ωφέλεια στην περιοχή του έργου, καθώς & να έχει παραλάβει πριν από την έναρξη των εργασιών από τους ΟΚΩ τις 

αντίστοιχες ενημερότητες σχετικά με τα υπάρχοντα δίκτυα κοινής ωφέλειας στην περιοχή του έργου, καθώς & για τις 

παροχές & συνδέσεις με αυτά (ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ, κ.λπ.).  

Επίσης υποχρεώνεται με ευθύνη, μέριμνα & δαπάνη του να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες σύνδεσης των μόνιμων 

έργων με ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ, κ.λπ. (προσκομίζοντας στην Υπηρεσία αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών). Οι δαπάνες των 

παραπάνω παροχών & συνδέσεων προς τους δικαιούχους οργανισμούς βαρύνει τον ΚτΕ που τις καταβάλλει 

απευθείας στους οργανισμούς. Επίσης, υποχρεώνεται με την ολοκλήρωση των εργασιών να προβεί σε κάθε 

απαραίτητη ενέργεια για την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο όλα τα προβλεπόμενα για τους 

όρους υγιεινής από τις ισχύουσες διατάξεις (Π.Δ 778/80, Π.Δ 1073/81, ν. 1430/84, ν.1568/85 κ.λ.π.) & να τηρεί τις 

διατάξεις του ΠΔ 305/1996 (Σ.Α.Υ., Φ.Α.Υ.)  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει & να συντηρεί με δικές του δαπάνες κατάλληλες εγκαταστάσεις 

ύδρευσης που θα εξασφαλίζουν επαρκή ποσότητα νερού για τα έργα & τις ανάγκες του προσωπικού. 
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Ο Ανάδοχος είναι, επίσης, υποχρεωμένος να εγκαταστήσει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για την λειτουργία των 

εγκαταστάσεών του & για χρήση των εργαζομένων σε νυχτερινές εργασίες κ.λπ. 

Προσωρινά κτίσματα, εργαστήρια, γραφεία κ.λπ. μπορούν να κατασκευαστούν από τον ανάδοχο χωρίς καμία 

επιβάρυνση του εργοδότη. Τα προσωρινά αυτά κτίσματα & έργα θα παραμείνουν στην κυριότητα του Αναδόχου & θα 

αφαιρούνται με δαπάνες του μετά την αποπεράτωση του έργου. Σε περίπτωση δε, που για την εγκατάστασή τους 

απαιτείται οιαδήποτε άδεια ή έγκριση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την εξασφαλίζει πριν την οιαδήποτε 

κατασκευή & να προβεί αν είναι απαραίτητο στις ανάλογες ενέργειες πριν την αποξήλωσή της.  

Επίσης, πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτούνται από τον νόμο, για 

την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών 

από το Π.Δ. 778/1980 "περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών" & το Π.Δ. 1073/81 "περί 

μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών & πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας 

Πολιτικού Μηχανικού", το Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212Α΄) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας & υγείας που πρέπει να 

εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/Ε.Ο.Κ.», τον ν. 1430/1984, τον 

ν. 1568/1985 & κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης με δαπάνες του να προμηθευτεί & να τοποθετήσει, στέρεα 

& καλαίσθητη, πινακίδα με τα στοιχεία του έργου σε περίοπτη θέση στο εργοτάξιο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας (ΕΣΠΑ 2014-2020, Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013 & τον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014).  

Προσωρινή πινακίδα 

Η πινακίδα περιλαμβάνει το όνομα της πράξης, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορά στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση & το οικείο Ταμείο. Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας. 

Με την ολοκλήρωση της πράξης, η πινακίδα αντικαθίσταται από την μόνιμη αναμνηστική πινακίδα σημαντικού 

μεγέθους που αναφέρεται στην συνέχεια. 

Μόνιμη αναμνηστική πινακίδα 

Το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την ολοκλήρωση της πράξης, ο δικαιούχος αναρτά ευδιάκριτη & ευμεγέθη μόνιμη 

αναμνηστική πινακίδα όπου αναγράφονται η ονομασία της πράξης & ο κύριος στόχος της δραστηριότητας που 

υποστηρίζεται από την πράξη, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση & το οικείο 

Ταμείο. Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας (βλ. Σχετικά αρχεία - Οδηγίες & 

προδιαγραφές). 

Το κόστος των ως άνω Πινακίδας & Αναμνηστικής Πινακίδας θεωρούνται ανηγμένα στο τιμολόγιο του έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να τοποθετήσει τα απαιτούμενα σήματα & πινακίδες σε όλες γενικά τις 

θέσεις που εκτελούνται εργασίες & να φροντίζει για την συντήρησή τους. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως & ασφάλειας επί ατυχημάτων αστυνομικές διατάξεις & έχει 

την αποκλειστική ευθύνη για οιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη, που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους από 

ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έργου. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά εξ ολοκλήρου ποινικά & αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στην μη 

λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας.  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή ζημιά που θα προξενηθεί από κακό χειρισμό των μηχανημάτων. Οι 

ζημίες που προκαλούνται από αμέλεια ή παράλειψη του Αναδόχου, όπως & κάθε φθορά του οδικού δικτύου λόγω 

κυκλοφορίας των οχημάτων του, πρέπει άμεσα να επανορθώνονται ή να αποζημιώνονται από τον ίδιο με δαπάνες 
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του, ειδάλλως οι απαραίτητες επανορθώσεις ή αποζημιώσεις γίνονται από αρμόδια υπηρεσία ή από τον εργοδότη με 

οιονδήποτε τρόπο σε βάρος & λογαριασμό του Αναδόχου. 

Σε έργα συντηρήσεων, ο Ανάδοχος, αφού λάβει την ειδική εντολή, υποχρεούται στην άμεση λήψη όλων των 

απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας για την οριοθέτηση & σήμανση της βλάβης προς αποφυγή ατυχημάτων & την 

αποκατάστασή της εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη της εντολής. 

Στο έντυπο εντολής, ο Ανάδοχος συμπληρώνει τα στοιχεία της αποκατάστασης της βλάβης (διαστάσεις, τρόπος 

αποκατάστασης, ημερομηνία & το επιστρέφει στην υπηρεσία εντός δύο ημερών από την ημέρα που εκτέλεσε τις 

εργασίες της εντολής. Τα στοιχεία της αποκατάστασης όπως αναφέρονται στο έντυπο ελέγχονται από την υπηρεσία & 

το έντυπο αυτό αποτελεί: α) επιμετρητικό στοιχείο β) με βάση αυτό συμπληρώνεται το Ειδικό Πρωτόκολλο 

Αντιμετώπισης Βλάβης της Υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που ο ίδιος ο Ανάδοχος διαπιστώσει βλάβη σε οδόστρωμα που είναι εξαιρετικά επικίνδυνη & απαιτεί 

άμεση αποκατάσταση προς αποφυγή ατυχήματος & δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με την υπηρεσία, μπορεί να 

προβεί στην λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας & στην αποκατάστασή της καταγράφοντας όλα τα 

παραπάνω στοιχεία.  

Ο Ανάδοχος πάντοτε φυλάσσει & διατηρεί σε καλή κατάσταση, όλα τα υλικά & μέσα οιασδήποτε φύσεως, των Ο.Τ.Α. ή 

του Δημοσίου, καθώς επίσης & τις εκτελούμενες απ' αυτόν εργασίες. Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότου για την 

περίφραξη ή την απαιτουμένη ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτής, θα εκτελείται από τον εργολάβο χωρίς καμία 

ιδιαίτερη αποζημίωση. Σχετικές διαταγές της Υπηρεσίας εκτελούνται από τον εργολάβο & σε αντίθετη περίπτωση τα 

μέτρα προστασίας φυλάξεως ή διατηρήσεων λαμβάνονται από τον εργοδότη Δήμο & οι σχετικές δαπάνες 

καταλογίζονται στον εργολάβο.  

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα μέτρα που ενδείκνυνται για την προστασία & την διαφύλαξη των 

κάθε φύσεως κατασκευών, εγκαταστάσεων, τηλεπικοινωνιακών εκμεταλλεύσεων, κοινωφελών έργων ή γειτονικών 

οικοδομών, που υπάρχουν στην περιοχή του έργου, από βλάβες & ζημιές, που προκαλούν είτε ολοσχερή καταστροφή, 

είτε διακοπή της οργανικής λειτουργίας τους. 

Επίσης, οφείλει να ενημερωθεί για τα δίκτυα κοινής ωφελείας με επικαιροποιημένα, από τους αντίστοιχους 

οργανισμούς, σχέδια.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει είσοδο & δυνατότητα παρακολούθησης & ελέγχου της Υπηρεσίας στο 

εργοτάξιο ή εργοτάξια παραγωγής υλικών. 

Οι δραστηριότητες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου υπόκεινται στον έλεγχο της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, η 

οποία αν κρίνει ότι ο ρυθμός εκτελέσεως τους δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συμβάσεως για την διασφάλιση 

της εμπρόθεσμου αποπερατώσεως του έργου ή των τμημάτων αυτού μπορεί να διατάξει την λήψη μέτρων για την 

επίσπευση της εκτελέσεως του έργου. Η μη άσκηση του παραπάνω ελέγχου της επιβλέπουσας Υπηρεσίας δεν 

απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις συμβατικές του υποχρεώσεις για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου (άρθρα 138 & 

147 του ν. 4412/2016). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως στην Διευθύνουσα Υπηρεσία όλες τις απευθυνόμενες ή 

κοινοποιούμενες σε αυτήν διαταγές & εντολές των διαφόρων αρχών, σχετικά με μέτρα ελέγχου & ασφάλειας σε όλη 

την διαδικασία του έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες & με επίσπευσή του να εκτελέσει όλους τους ελέγχους, μόνος του & 

χωρίς καμία ενόχληση από τον επιβλέποντα, υποχρεούται δε να ειδοποιεί εγκαίρως τον επιβλέποντα ώστε να είναι 

παρών κατά την διάρκεια του ελέγχου. Ο επιβλέπων διατηρεί το δικαίωμα να καλεί μόνος του το εργαστήριο 
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Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής ή αντίστοιχο πιστοποιημένο Εργαστήριο για την εκτέλεση αυτών των 

δειγματοληψιών & δοκιμών με δαπάνες του Αναδόχου. 

Αν κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος αντιμετωπίσει συνθήκες ή εμπόδια που δεν είχαν 

προβλεφθεί από την σύμβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία υποβάλλοντας συγχρόνως προτάσεις για 

την αντιμετώπισή τους. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις εντολές της Υπηρεσίας, εφαρμοζομένων σε περίπτωση διαφωνίας 

των διατάξεων των άρθρων 174, 175 & 176 του ν. 4412/2016.  

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να διαθέτει επάρκεια σε εργατικά χέρια & μηχανικά μέσα & εν ανάγκη να εφαρμόζει & 

νυχτερινά συνεργεία & εργασία κατά τις εξαιρέσιμες μέρες για την καλή & εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου, χωρίς για 

τον λόγο αυτόν να δικαιούται καμιάς προσθέτου αποζημίωσης. Η Υπηρεσία μπορεί σε κάθε στιγμή να ζητήσει από τον 

ανάδοχο την αύξηση των συνεργείων του & τον αριθμό των απασχολουμένων μηχανημάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθμός 

προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά & στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές & 

εγκαταστάσεις, στον χώρο του εργοταξίου, που θα οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα & μέσα που χρησιμοποίησε 

για την εκτέλεση του έργου & θα πρέπει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα & να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις 

εργασίες, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζημιάς ή φθοράς. 

Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά & εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά την εκτέλεση του έργου 

απασχολούμενο εργατοτεχνικό κ.λπ. προσωπικό στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σε αυτό. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παραπάνω προσωπικό του στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΕΦΚΑ) & τα κατά κατηγορία εργαζομένων Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης.  

Οι εξοπλισμοί εργασίας που χαρακτηρίζονται ως μηχανήματα έργων σύμφωνα με τα άρθρα 2 (παρ. 1) & 87 του ν. 

2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» πρέπει να φέρουν πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, που 

προβλέπονται στο άρθρο 90 του ν. 2696/1999, να συνοδεύονται με την άδεια κυκλοφορίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 88 του ν. 2696/1999, με τα αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης (άρθρο 5 του Κ.Ν. 486/1976 όπως αυτό ισχύει), & 

με τα αποδεικτικά πληρωμής των ετησίων τελών κυκλοφορίας (χρήσης) όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 20 του ν. 

2052/1992 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 2682/1999. 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται με δικές του δαπάνες, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, πριν την παράδοση προς χρήση του 

όλου έργου ή κάθε τμήματός του, να αφαιρέσει & απομακρύνει από τους γύρω χώρους τα απορρίμματα, εργαλεία, 

ικριώματα, μηχανήματα, υλικά, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κ.λ.π. καθώς επίσης να ισοπεδώσει τους 

χώρους στους οποίους ήταν αποτιθέμενα ή εγκατεστημένα κ.λ.π. 

Σε όλη την διάρκεια του έργου ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των χώρων του εργοταξίου, την 

απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, αχρήστων υλικών κλπ. & την μεταφορά τους σε τοποθεσίες καθορισμένες 

από τις Δημόσιες Αρχές. Επίσης, υποχρεούται να προβεί σε επιμελή καθαρισμό του κτιρίου (δαπέδων, τοίχων, 

υαλοστασίων, κουφωμάτων, WC, εξωτερικών χώρων κλπ.), έτσι ώστε το κτίριο να δοθεί έτοιμο προς χρήση. 

Η δαπάνη του συνόλου της λοιπής συντήρησης των φυτεύσεων περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές του τιμολογίου 

της μελέτης και δεν τιμολογείται ιδιαίτερα, για όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και το χρόνο εγγύησης των 

εργασιών πρασίνου σύμφωνα με την αντίστοιχη κάθε φορά ΕΤΕΠ των εργασιών αυτών. 
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Άρθρο 9ο Προσωπικό Αναδόχου – Δ/νση έργων από τον Ανάδοχο 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης & σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 135 του ν. 4412/2016, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στον κύριο του έργου & στην επιβλέπουσα Υπηρεσία την έδρα της 

επιχείρησης & την ακριβή διεύθυνσή της. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύμβασης κάθε μεταβολή 

των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά & χωρίς καθυστέρηση στην διευθύνουσα υπηρεσία. Διαφορετικά κάθε 

κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα 

αποτελέσματά της.  

Ο Ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, πρέπει να δηλώσει εγγράφως για την παραλαβή των εγγράφων 

εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από την 

διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του Αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση & του εξουσιοδοτούμενου προσώπου ότι 

αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του. Κάθε κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. 

Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας. Η 

αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου προσώπου από την 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.  

Η διεύθυνση του έργου από την πλευρά του Αναδόχου στον τόπο κατασκευής του γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα 

κατάλληλα προσόντα & είναι αποδεκτοί από την διευθύνουσα υπηρεσία. Η επί του τόπου των έργων παρουσία 

τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του Αναδόχου είναι υποχρεωτική.  

 

Να στελεχώσει μονίμως τα γραφεία του στο εργοτάξιο με επιτελείο από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό 

αναγκαίο για τη διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου. Στο παραπάνω προσωπικό θα περιλαμβάνονται, 

απαραίτητα για το εργοτάξιο, κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω:  

α. Διευθυντή έργου, Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό, απόφοιτο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος,  14-ετούς 

τουλάχιστον εμπειρίας, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα, που θα έχει την συνολική τεχνική διεύθυνση 

του έργου. 

β. Διευθυντή Εργοταξίου για την κατασκευή του έργου, Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό,  απόφοιτο Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, 14-ετούς τουλάχιστον εμπειρίας, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα, που θα 

έχει την συνολική τεχνική διεύθυνση του έργου.  

Σε περίπτωση που και ο Διευθυντής του έργου και ο Διευθυντής του εργοταξίου είναι Αρχιτέκτονες  τότε ο ανάδοχος 

θα πρέπει να διαθέτει και επιπλέον Πολιτικό Μηχανικό. 

Αντίστοιχα σε περίπτωση που και ο Διευθυντής του έργου και ο Διευθυντής του εργοταξίου είναι Πολιτικοί Μηχανικοί 

ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και επιπλέον  Αρχιτέκτονα.  

γ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό , απόφοιτο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, 14-ετούς τουλάχιστον εμπειρίας, με 

αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα, για εργασίες της ειδικότητάς του και για όσο διάστημα προβλέπεται από 

το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των εργασιών της ειδικότητάς του. 

δ.  Συντηρητές αρχαιοτήτων  κατόχων άδειας άσκησης επαγγέλματος, με βάση τον Ν. 2557/97 (θα επισυνάπτεται 

παραστατικό της άδειας άσκησης επαγγέλματος) εγγεγραμμένων στα μητρώα Συντηρητών του ΥΠΠΟΑ, ανάλογης 

ειδικότητας για όλες τις εργασίες συντήρησης που προβλέπονται, με δεκαετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία σε 

παρόμοια έργα, και για όσο διάστημα προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των εργασιών της 

ειδικότητάς τους. 



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

19 

 

Πριν από την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Προϊσταμένη αρχή του έργου τα 

εξής: 

α. Υπεύθυνη δήλωση υπογραφόμενη από τον Ανάδοχο, με την οποία θα δηλώνονται τα ονόματα και αρμοδιότητες 

των ως άνω μηχανικών - επιστημόνων , με αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα, τους οποίους θα διαθέσει στο 

έργο καθ'όλη τη διάρκειά του και των οποίων η αμοιβή συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά που υπέβαλε 

στον Διαγωνισμό.  

β. Υπεύθυνη δήλωση υπογραφόμενη από τον Ανάδοχο, με την οποία θα δηλώνει ότι θα διαθέσει όλο τον απαιτούμενο 

τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των επιμέρους εργασιών του έργου. 

γ. Βιογραφικά σημειώματα και πίνακες παρόμοιων έργων για όλους τους ανωτέρω μηχανικούς - επιστήμονες . Οι 

πίνακες θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνουν: 

- Τίτλο έργου 

- Εργοδότη 

- Χρόνο έναρξης και περάτωσης 

- Προϋπολογισμό έργου 

Τα ανωτέρω στοιχεία θα συνοδεύονται από σχετικές βεβαιώσεις απόδειξης των ανωτέρω και  από Υπεύθυνη δήλωση 

κάθε μηχανικού - επιστήμονα με την οποία θα δηλώνει ότι τα στοιχεία είναι ακριβή . 

δ. Τις ατομικές συμβάσεις έργου ή εξαρτημένης εργασίας  που θα πιστοποιούν την ανάληψη ευθυνών από το 

ανωτέρω προσωπικό.  

Για την κατασκευή του έργου ο Ανάδοχος, εκτός από τους διπλωματούχους μηχανικούς - επιστήμονες, υποχρεούται να 

διαθέσει, κατ’ ανέλεγκτη κρίση της Υπηρεσίας τους αναγκαίους Μηχανικούς-Υπομηχανικούς Εργοδηγούς & λοιπούς 

τεχνικούς & διοικητικούς - οικονομικούς υπαλλήλους. 

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει δήλωση ανάθεσης της επίβλεψης-

παρακολούθησης επιτόπου όλων των εργασιών κατασκευής του έργου στους αρμόδιους συνεργάτες Μηχανικούς, 

που έχουν τα νόμιμα προσόντα ή στον εαυτό του εφόσον έχει τα νόμιμα προσόντα. Οι μηχανικοί καταθέτουν δήλωση 

ανάληψης της επίβλεψης-παρακολούθησης επιτόπου του παραπάνω έργου, που κατατίθεται μαζί με την δήλωση 

ανάθεσης στην αρμόδια Υπηρεσία. 

Εφόσον κατά την διάρκεια του έργου αλλάξει ο επιτόπου του έργου επιβλέπων μηχανικός, οφείλει να καταθέσει νέες 

δηλώσεις ανάθεσης - ανάληψης επίβλεψης - παρακολούθησης επιτόπου από τον άλλον Μηχανικό & για το τμήμα του 

έργου που απομένει. 

Η αμοιβή για την επίβλεψη-παρακολούθηση επιτόπου των εργασιών, με όποιον τρόπο προκύπτει, περιλαμβάνεται 

στην προσφορά του Αναδόχου & βαρύνει αποκλειστικά αυτόν. 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ενημερώσει την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου & Δυτικής 

Μακεδονίας και τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων για την έναρξη και τη λήξη των 

εργασιών στο διατηρητέο κτήριο. Όπου προβλέπεται, σύμφωνα με την υπ'αρ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΜΑΝΣΜΠΚ/582180/61221/4447/1094/25-10-2019 έγκριση της μελέτης, ο ανάδοχος θα 

υποβάλει δείγματα στην αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία για έγκριση. 

Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης παραδίδονται από τον 

Ανάδοχο βιογραφικά σημειώματα για τον προϊστάμενο του εργοταξιακού γραφείου & τον αναπληρωτή του, όπως & 

για το επιτελικό προσωπικό, που προτείνεται. Σε περίπτωση Αναδόχου Κοινοπραξίας θα δηλώνεται οπωσδήποτε & η 

εταιρία προέλευσης του προτεινόμενου στελέχους. 
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Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου διατηρεί το 

δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οιουδήποτε απασχολούμενου σ’ αυτό στην περίπτωση που 

τον θεωρήσει ακατάλληλο για οιονδήποτε λόγο. 

Ο Ανάδοχος για το προσωπικό του υποχρεούται να προσκομίσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία την βεβαίωση του 

οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται & ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων, σύμφωνα με το 

άρθρο 139 του ν. 4412/2016. Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για τον 

οικονομικό φορέα, τα στελέχη & τους υπαλλήλους του.  

Υπεργολάβοι  

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος 

& αποκλειστικός υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, τις συνυφασμένες συνέπειες & ευθύνες, έστω & αν οι 

υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κάθε στοιχείο (συμβατικό, οικονομικό, προόδου, ολοκλήρωσης κτλ.) που 

σχετίζεται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των υπεργολάβων, ως εάν αυτά αφορούσαν την εκπλήρωση 

συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την σύμβαση. 

Άρθρο 10ο Οικοδομική άδεια. Δήλωση ανάληψης επίβλεψης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούνται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλει δήλωση ανάληψης της επίβλεψης 

του έργου, στο αρμόδιο Γραφείο της Υπηρεσίας Δόμησης, χωρίς καμία αμοιβή, επιβαρυνόμενος με κάθε σχετική 

δαπάνη για την διαδικασία αυτή. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνεται & η αμοιβή των ελεγκτών δόμησης. Είναι 

δυνατόν η ανάληψη της επίβλεψης αυτής να γίνει από τον υπεύθυνο μηχανικό τού έργου (Άρθρο 9ο της παρούσης 

Ε.Σ.Υ.) 

Στην περίπτωση που η ανάληψη της επίβλεψης γίνει από άλλον μηχανικό, αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί έγκαιρα 

στην Υπηρεσία από τον ανάδοχο για την αρμόδια έγκριση. 

Σε περίπτωση αντικατάστασης του μηχανικού που θα αναλάβει την επίβλεψη, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

επαναλάβει την διαδικασία αντικατάστασης του επιβλέποντα στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή. 

Σε κάθε περίπτωση η άρνηση του Αναδόχου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου ή την 

ανάληψη της επίβλεψης του έργου (είτε αρχική είτε ενδιάμεση), επισύρει την ποινή έκπτωσης του άρθρου 160 του ν. 

4412/2016. 

Τις όποιες δαπάνες (αμοιβή, φόρος, κρατήσεις κ.λπ.) για την ανάληψη της επίβλεψης έλαβαν υπ’ όψιν τους οι 

διαγωνιζόμενοι για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς τους & τις περιέλαβαν σε αυτήν. 

Άρθρο 11ο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου  

Ο Ανάδοχος με βάση την ολική προθεσμία & τις τμηματικές προθεσμίες, όπως περιγράφονται Άρθρο 6ο της 

παρούσης, συντάσσει & υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
9
. Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μήνα τις 

                                                                 

9
  Σε περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ήταν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, το υποβληθέν από τον 



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

21 

 

εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με την μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης 

και περιλαμβάνει χρονική ανάλυση ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών & συνοδεύεται από σχετική έκθεση. 

Στην έκθεση που συνοδεύει το χρονοδιάγραμμα, θα περιγράφονται αναλυτικά οι μέθοδοι εργασίας, τα μηχανήματα 

που θα χρησιμοποιηθούν & οι αποδόσεις τους, ο αριθμός των εργατών κλπ για τις κύριες δραστηριότητες, έτσι που να 

εδραιώνουν συγκεκριμένα την αξιοπιστία των προτεινόμενων προτάσεων. Το δικτυωτό διάγραμμα θα πρέπει 

υποχρεωτικά να υποβληθεί μαζί με το διάγραμμα Gant στην Υπηρεσία προκειμένου να εγκριθεί. Ο Ανάδοχος οφείλει 

να χρησιμοποιήσει για το χρονικό προγραμματισμό του έργου λογισμικό το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

από την Υπηρεσία ώστε ο χρονικός προγραμματισμός του έργου να παρακολουθείται και από την Επίβλεψη.   

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το χρονοδιάγραμμα & μπορεί να τροποποιήσει τις 

προτάσεις του Αναδόχου ιδίως αναφορικά με την κατασκευαστική αλληλουχία, την κατασκευασιμότητα της 

μεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήμων της σύμβασης & με τις δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των 

πιστώσεων. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα 

στην πιο πάνω προθεσμία ή αν μέσα στην προθεσμία αυτήν δεν ζητήσει γραπτά η Διευθύνουσα Υπηρεσία 

διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Αναπροσαρμογές 

του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών. 

Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του Αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του Αναδόχου 

συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών & παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του 

Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος & να το 

αναπροσαρμόζει κάθε μήνα στην περίπτωση που ξέφυγε απ’ αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική 

προθεσμία αποπεράτωσης του όλου έργου αλλά & των τμηματικών αποκλειστικών προθεσμιών του εγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος. Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου που είναι από τις πιο βασικές 

υποχρεώσεις του Αναδόχου, θα παρακολουθείται ανελλιπώς & αυστηρά από την επίβλεψη & σε περίπτωση 

καθυστέρησης ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το Άρθρο 40ο της παρούσης.  

O Ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να 

συντάξει & να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία 

στελεχών, εξοπλισμού & μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. 

Άρθρο 12ο Ημερολόγιο έργου  

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του ν. 4412/2016. Η 

τήρηση ημερολογίου είναι βασικός συμβατικός όρος, γίνεται με μέριμνα του Αναδόχου & πρέπει να βρίσκεται 

πάντοτε στο εργοτάξιο. 

                                                                                                                                                                                                                       

οικονομικό φορέα που αναδείχθηκε Ανάδοχος χρονοδιάγραμμα μπορεί να συνιστά το «εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής του έργου» κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 
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Με μέριμνα του Αναδόχου το ημερολόγιο τηρείται σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Συμπληρώνεται 

καθημερινά
10

 & αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως τα στοιχεία που προβλέπονται από την παρ. 1 του 

άρθρου 146 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του Αναδόχου & από εντεταλμένο 

όργανο της επίβλεψης όταν αυτό παρίσταται στο εργοτάξιο. Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στην 

Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός επτά (7) ημερών, με μέριμνα του εντεταλμένου οργάνου της επίβλεψης, εκτός αν άλλως 

ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι εγγραφές στο ημερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές 

συνθήκες, την δύναμη απασχολούμενου προσωπικού & μηχανημάτων & γενικά για την παροχή εικόνας προόδου του 

έργου. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών πληροφοριών ή 

άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση & άλλων 

στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία να 

καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες, καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους 

καταγραφής οπτικών μέσων.  

Εφόσον ο Ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική 

ρήτρα που καθορίζεται στα εκατό (100) ΕΥΡΩ, για κάθε ημέρα παράλειψης
11

. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από 

την Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει 

εγγράφως την παράλειψη τήρησης. 

Άρθρο 13ο Υπέρβαση προθεσμιών - Ποινικές ρήτρες 

Οι προθεσμίες περαίωσης του έργου είναι αυτές που ορίζονται στο Άρθρο 6ο της παρούσας. Όλες οι προθεσμίες 

(συνολική & τμηματικές) αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης. 

Για την χορήγηση παράτασης απαιτείται αίτηση του Αναδόχου. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα 

μήνα πριν από την λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του 

αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του 

αιτήματος του Αναδόχου. 

Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: 

                                                                 

10
  Στις περιπτώσεις μικρών έργων μπορεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία να ορίσει την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλο 

συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδομάδα ή άλλο χρονικό διάστημα ή & την μη τήρηση ημερολογίου. Αν γίνεται 

επιλογή τέτοιου, απλούστερου τόπου πρέπει να διορθώνεται η παραπάνω διατύπωση, διαφορετικά ισχύει η καθημερινή 

τήρηση. 

 

11
  Εφόσον ο Ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα 

που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη & δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100), ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) 

ΕΥΡΩ, για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με το ύψος της συμβατικής δαπάνης του έργου (παρ. 4 του άρθρου 146 του ν. 

4412/2016). 
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α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν 

οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού 

αντικειμένου. 

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται 

σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω & αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών 

οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς 

αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, 

επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής. 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον χρονικό 

διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο της συνολικής προθεσμίας του έργου & όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή 

προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία & τις τυχόν παρατάσεις 

που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία & δεν οφείλονται 

σε υπαιτιότητά του. 

Με την σύμβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. 4412/2016, οι οποίες καταπίπτουν 

υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο Ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του, την συνολική & τις τεθείσες τμηματικές 

προθεσμίες κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας & παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών 

για υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής & των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται. Οι 

ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται υποχρεωτικά αν το έργο 

περατωθεί μέσα στην εγκεκριμένη συνολική προθεσμία δηλαδή εγκεκριμένη προθεσμία & χορηγηθείσα οριακή 

προθεσμία εφόσον συντρέχει περίπτωση  

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας ορίζεται σε 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου & επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι 

τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από την σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι 

ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 

είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της 

σύμβασης δηλαδή του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών 

συμβάσεων & χωρίς τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου δηλαδή 

αρχική συνολική προθεσμία & όλες οι παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του Αναδόχου. Οι 

ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριμένης προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν 

συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κάθε ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, 

που ορίζεται στο Άρθρο 6ο της παρούσης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 0,00010×Σ, για το χρονικό διάστημα των 

πρώτων 15 ημερολογιακών ημερών & 0,00020×Σ, για το χρονικό διάστημα των επομένων 15 ημερολογιακών ημερών, 

όπου Σ το συνολικό χρηματικό ποσό της σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων & χωρίς τον 

Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών 

προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Άρθρο 14ο Ευθύνη Αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης & για την ποιότητα του έργου 

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη & τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει τόσο για την εφαρμογή της 

μελέτης όσο & για την ποιότητα & την αντοχή των χρησιμοποιούμενων υλικών & του έργου, μόνος υπεύθυνος είναι ο 

Ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο 

από την ευθύνη αυτή. 
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Επίσης ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα χρησιμοποιήσει, την 

χρησιμοποίησή τους & για την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των σχετικών 

προτύπων τεχνικών προδιαγραφών & των λοιπών συμβατικών τευχών & σχεδίων. 

Άρθρο 15ο Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρμογές στο έδαφος 

Κάθε εργασία που κατά την κρίση της Υπηρεσίας είναι αναγκαία για την εφαρμογή των εγκεκριμένων χαράξεων στο 

έδαφος εκτελείται επιμελώς από τον εργολάβο με τις οδηγίες της Υπηρεσίας που θα ελέγχει & την ακρίβειά της 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς & τις απαιτήσεις του έργου. Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά, 

μέσα & προσωπικό βαρύνουν αποκλειστικά τον εργολάβο. 

Επίσης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε κάθε είδους τοπογραφική εργασία τυχόν απαιτείται για την εφαρμογή της 

μελέτης & στην σύνταξη των αντίστοιχων σχεδίων (οριζοντιογραφίες, μηκοτομές, αποτυπώσεις κλπ) τα οποία θα 

υποβάλει προς έγκριση στην Υπηρεσία. Η έναρξη των εργασιών θα γίνεται μετά την έγκριση των σχεδίων αυτών. Στα 

παραπάνω σχέδια θα αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα & επηρεάζουν την κατασκευή του έργου.  

Κάθε πιθανή τροποποίηση της χαράξεως οριζοντιογραφική ή υψομετρική θα αποφασίζεται μόνο από την Υπηρεσία 

μετά από την απαραίτητη διαδικασία, ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα μηχανικού με αιτιολόγηση της 

τροποποίησης. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ακριβή τήρηση των τοπογραφικών στοιχείων που του δόθηκαν, καθώς επίσης & για την 

εξασφάλιση των σταθερών υψομετρικών αφετηριών (REPERES) των αξόνων & των σημείων της χάραξης. Αν δεν 

υπάρχουν πυκνές σταθερές υψομετρικές αφετηρίες στην περιοχή των έργων, ο Ανάδοχος οφείλει να τις πυκνώσει με 

δαπάνες του. 

Άρθρο 16ο Αρτιότητα κατασκευών - Μελέτη του έργου - Τροποποιήσεις της μελέτης 

Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης & τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής & των ειδικών προδιαγραφών των 

επιμέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επιμέρους διαστάσεις κλπ) δεν 

απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση & εμφάνιση των διαφόρων 

ειδών κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου. 

Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω & αν δεν ορίζεται κάτι από τα σχέδια λεπτομερειών ή 

από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της Υπηρεσίας κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του 

έργου (όπως αγωγοί, τοίχοι, επιχρίσματα, κιγκλιδώματα κλπ) πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή, την 

αντοχή & καλή εμφάνισή του, όσο & ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) 

τμήματα του έργου. 

Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα συμπληρώνεται άμεσα θα πρέπει να κατασκευάζεται με την δυνατότητα να 

λειτουργεί στατικά αυτόνομα. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην 

συμπλήρωση ή επανόρθωση στον χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να το 

εκτελέσει εις βάρος & για λογαριασμό του «άνευ ετέρου» & με την τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής. 

Ο Ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε συσχετισμό & αριθμητικό έλεγχο 

των αναφερομένων στοιχείων & σε περίπτωση ασυμφωνίας να ζητήσει έγκαιρα & εγγράφως από τον εργοδότη την 

σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά χωρίς την έγγραφη εντολή του 
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εργοδότη, γιατί σύμφωνα με την σύμβαση αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της μελέτης του έργου & 

τα καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής. 

Οι εγκεκριμένες μελέτες εφαρμογής θα εφαρμοσθούν όπως ακριβώς εγκρίθηκαν.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή να συντάξει τις παρακάτω μελέτες:  

-  εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, παραστεί ανάγκη σύνταξης συμπληρωματικών υπολογισμών ή σχεδίων, ο 

Ανάδοχος θα προσκομίσει εγκαίρως για έγκριση τους αντίστοιχους υπολογισμούς και σχέδια χωρίς ιδιαίτερη 

αποζημίωση και τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες πριν από την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών. Εάν τα 

παραπάνω δεν υποβληθούν έγκαιρα η αντίστοιχη καθυστέρησή του έργου επιβαρύνει τον Ανάδοχο.  

μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, ασφαλτομιγμάτων κλπ.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, των κάθε είδους αδειών-

εγκρίσεων ή παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από την Νομοθεσία ή και που είναι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το 

σχετικό αίτημά του στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία, παράλληλα δε οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του (με 

αντίγραφα των συναφών δικαιολογητικών) στην επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών-

εγκρίσεων ή υποχρεώσεων χρηματοοικονομικής φύσης. 

Ο Κύριος του Έργου ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να παράσχει στον ανάδοχο τις απαιτούμενες διοικητικές 

άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπόνησης των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Ο Κύριος του έργου αναλαμβάνει να παράσχει την συνδρομή του κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναδόχου και μόνο 

με τους τύπους και τα μέσα που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά περίπτωση εφαρμοστέα για την έκδοση της 

άδειας-έγκρισης διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία. 

 

Άρθρο 197 N. 4412/16 Μελέτες εργολαβικών συμβάσεων 

Σε όλες τις περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων δημόσιων έργων, στις οποίες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

αναλαμβάνεται η υποχρέωση εκπόνησης ή τροποποίησης μελέτης από την εργοληπτική επιχείρηση που πρόκειται να 

εκτελέσει ή εκτελεί δημόσιο έργο, η μελέτη αυτή ή η τροποποίηση εγκρίνεται από την αναθέτουσα Αρχή ή τον 

εργοδότη, μόνον εφόσον έχει εκπονηθεί και υπογραφεί νόμιμα από πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του μελετητή 

για την εκπόνηση των μελετών δημόσιων έργων, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα Αρχή και έχουν 

γίνει αποδεκτά από αυτήν ρητώς ή σιωπηρώς. Η αντικατάσταση γνωστοποιηθέντος μελετητή επιτρέπεται μόνο υπό 

τους όρους του άρθρου 132 και κατόπιν ρητής έγκρισης της αναθέτουσας Αρχής. 

 

Ο ανάδοχος, με βάση τα σχέδια της μελέτης που του χορηγήθηκαν, θα συντάσσει κατά τη διάρκεια της κατασκευής τα 

“ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια. Με την περάτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή παραλαβή, ο Ανάδοχος 

θα παραδώσει στον Εργοδότη τα “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια, δηλαδή έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο επεξεργάσιμο 

κάθε σχεδίου που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκτέλεση του Έργου που να περιέχει όλες τις μεταβολές, αναθεωρήσεις, 

διορθώσεις και εγκρίσεις του αντίστοιχου σχεδίου, έτσι που κάθε τέτοιο σχέδιο 

να απεικονίζει ακριβώς το αντίστοιχο τμήμα του έργου, όπως έχει πράγματι εκτελεσθεί και παραληφθεί, με τα ακριβή 

στοιχεία του, καθώς και δύο αντίτυπα κάθε εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρολογικού και 

μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, συσκευών κ.λπ. εφόσον υπάρχουν. 

Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος των παραπάνω σχεδίων, ιδίως σε περίπτωση που μεταγενέστερες εργασίες 

καταστήσουν τον έλεγχο των στοιχείων που καταγράφονται σ’ αυτό αδύνατο (π.χ. διάστρωση πλάκας που καλύπτει 

δίκτυα), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει στην Επίβλεψη κατά τη διάρκεια της κατασκευής, σχέδια 

(εις διπλούν) σε αρχική μορφή, που θα περιέχουν όσα από τα στοιχεία των σχεδίων “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” πρόκειται 

να καταστούν αφανή από τη συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών. Τα σχέδια αυτά, ελεγχόμενα και υπογραφόμενα 

από την Επίβλεψη, θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική σύνταξη των “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχεδίων. Επίσης θα 

δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή στον εργοδότη και συγκεκριμένα σε συμπιεσμένους δίσκους αποθήκευσης 

δεδομένων CD. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δαπάνες του έγχρωμες φωτογραφίες, πριν από την 

έναρξη των εργασιών , κατά τις φάσεις εκτέλεσης του έργου,  και μετά το πέρας των εργασιών. 
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Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει όλες τις μελέτες και έρευνες, που είναι αναγκαίες για την 

εκτέλεση των έργων, όπως ορίζεται στην παρούσα ΣΥ και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Στην κατηγορία αυτή 

εμπίπτουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:  
- αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους,  

- αποτύπωση των υφιστάμενων δικτύων που σχετίζονται με τα νέα έργα,  

- σύνταξη και ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος, αδειοδοτήσεις, κτλ.,  
- σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση όλων των στοιχείων διακόσμου πριν και μετά τις εργασίες 

συντήρησης 

- χρωματική και σχεδιαστική έρευνα  ζωγραφικού διακόσμου 

- σύνταξη και ενημέρωση προγράμματος διασφάλισης ποιότητας, ΣΑΥ και ΦΑΥ,  
- εκπόνηση μελετών και σύνταξη σχεδίων σήμανσης και ασφάλισης των προσωρινών ρυθμίσεων της 

κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, κτλ.  

 
Οι ως άνω μελέτες ή / και έρευνες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από επιστημονικό 

προσωπικό το οποίο διαθέτει τα νόμιμα προσόντα. Η υποβολή των μελετών αυτών θα γίνεται έγκαιρα στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, για την αρμόδια έγκριση, που θα πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 

παρούσα ΣΥ.  

Υπενθυμίζεται ότι τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος 
υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής και ο έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει 

τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι’ αυτόν από τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις.  
Ο ανάδοχος, πέραν των ανωτέρω, υποχρεούται,  με δική του μέριμνα  και δαπάνη, να καταθέσει σε όλες τις αρμόδιες 

υπηρεσίες τεχνική έκθεση πεπραγμένων με αναλυτική φωτογραφική τεκμηρίωση, μετά την ολοκλήρωση των 

εργασιών σύμφωνα με την παρ. 2,13 της υπ’ αριθμ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/325695/33752/2565/09-09-19 

απόφαση ΥΠΠΟ. Σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ η εν λόγω έκθεση θα συμπληρωθεί 

σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων Υπηρεσιών.  

Άρθρο 17ο Ποιότητα & τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από ειδικευμένο προσωπικό, κατά τρόπο 

άμεμπτο από τεχνική άποψη & σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016, τους όρους της 

σύμβασης γενικά & τις εντολές του αρμόδιου οργάνου επίβλεψης του έργου. 

Ο επιβλέπων μηχανικός έχει το δικαίωμα να ζητήσει έγγραφα από τον ανάδοχο να προσκομίσει ή να κατασκευάσει 

δείγματα συγκεκριμένων τμημάτων επιμέρους εργασιών. Τα υλικά & ο εξοπλισμός για τα οποία θα ζητηθούν από την 

επιβλέπουσα το έργο Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών δείγματα δεν θα χρησιμοποιούνται στο έργο πριν από την έγγραφη 

έγκρισή της. Τα έξοδα & τα βάρη των δειγμάτων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου.  

Για ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά την διάρκεια των εργασιών & μέχρι της οριστικής παραλαβής, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 18ο Περιεχόμενο των τιμών μονάδας του τιμολογίου 

Οι τιμές μονάδας του τιμολογίου αναφέρονται στις μονάδες τελειωμένης εργασίας ή προμήθειας υλικών, δηλαδή οι 

τιμές αυτές καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις εργασίες που αναφέρονται στην μελέτη, τις πρότυπες τεχνικές 

προδιαγραφές, ανεξάρτητα των μικρών ή μεγάλων δυσχερειών, του Αναδόχου μη δικαιωμένου καμίας άλλης 

πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη & έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. Ύστερα από τα παραπάνω σε όλες τις 

τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται: 

Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουμένων για την εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων, δηλαδή τα μισθώματα, τα 

απαιτούμενα καύσιμα & λιπαντικά, καθώς επίσης & η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών ή άλλης οποιασδήποτε αιτίας 
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(παραλαβή - επιστροφή μηχανήματος), δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βλάβες, εορτές κλπ) ή επιβάρυνση λόγω 

επισκευών & συντήρησης των μηχανημάτων. Οι δαπάνες μεταφοράς & επιστροφής των μηχανημάτων & οι δαπάνες 

εγκατάστασης & τα ασφάλιστρά τους. 

Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό συνεργείων & του μηχανικού εξοπλισμού από εργοδηγούς, 

μηχανοτεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων, μηχανοδηγούς, τεχνίτες ειδικευμένους & ανειδίκευτους, για ημερομίσθια 

αυτών, ημεραργίες, ασφαλίσεις, δώρα εορτών κ.λπ. 

Οι δαπάνες των απαιτουμένων για κάθε είδος εργασίας υλικών μετά της φορτοεκφορτώσεως & μεταφοράς τους με 

κάθε πρόσφορο μέσο από τον τόπο προμήθειας ή παραγωγής επί τόπου των έργων, καθώς επίσης & κάθε υλικού μη 

ρητώς κατονομαζομένου, αλλά ενδεχομένως απαιτουμένου για την πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας. 

Οι πιθανές δαπάνες κάθε είδους για την ασφάλιση των υλικών & αποζημίωση εκτάσεων για την προσωρινή μεταφορά 

ή αποθήκευσή τους.  

Τα έξοδα αποσβέσεως, αποθηκεύσεως & φύλαξης των εργασιών, υλικών & μηχανημάτων. 

Οι δαπάνες εκτελέσεως γενικά ορισμένων εργασιών ή μέρους αυτών με χέρια εργατοτεχνιτών, στις περιπτώσεις που η 

εκτέλεσή τους είναι αδύνατη ή δεν ενδείκνυται να γίνει με μηχανήματα ή κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη 

εκτέλεση εργασίας.  

Κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την καλή & έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, 

όπως αναφέρεται στην σχετική τιμή του τιμολογίου (π.χ. σύσταση εργοταξίου, συντήρηση οδών προσπέλασης προς τις 

θέσεις λήψης υλικών, ακώλυτη διεξαγωγή κυκλοφορίας στην περιοχή του έργου, κ.λπ.). καμία αξίωση ή αμφισβήτηση 

μπορεί να θεμελιωθεί εκ των υστέρων ή στις ποσότητες των υλικών που εισέρχονται σε κάθε εργασία, στις αποδόσεις 

των εργατοτεχνιτών είτε στις τιμές των ημερομισθίων & υλικών ύστερα από την συμμετοχή των εργολάβων στην 

δημοπρασία. 

Στο ποσοστό των γενικών εξόδων του Αναδόχου περιλαμβάνονται: 

- Οι δαπάνες συμμετοχής στον διαγωνισμό, δημοσιεύσεων διακήρυξης, κηρύκεια, σύναψης σύμβασης, 

εγκαταστάσεων, εκτέλεσης & παραλαβής έργων. 

- Οι μισθοί & κάθε είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις & έξοδα κίνησης διοικητικού & τεχνικού προσωπικού του 

Αναδόχου. 

- Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του Αναδόχου καθώς επίσης & οι δαπάνες για την 

κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων (ύδρευση, φωτισμός, θέρμανση, κ.λπ.). 

- Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου καθώς επίσης & κάθε φύσης 

αποζημίωση προς τρίτους, κάθε είδους φόροι, τέλη,  

- Έξοδα εγγυητικών επιστολών, παράβολα, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων & λοιπές κάθε φύσης επιβαρύνσεις. 

- Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής υλικών & κάθε φύσης δοκιμές για την παράδοση του 

έργου σε καλή λειτουργία. 

- Έξοδα καθαρισμού των έργων & των εργοταξίων & αποκομίσεως προϊόντων σε θέσεις επιτρεπόμενες από την 

Αστυνομία. 

Επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο: 

- Οι πρόσθετες δαπάνες & επιβαρύνσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά το στάδιο της εκτέλεσης των 

εργασιών από την ανάγκη σύγχρονης εκμετάλλευσης πηγών υλικών & από άλλη προγενέστερη εργολαβία.  

- Οι δαπάνες συμπλήρωσης & αναπροσαρμογής των οριστικών σχεδίων που θα παραδοθούν στον ανάδοχο 

συνεπεία μικρών μεταβολών.   

- Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών, στατικών, φωτοτεχνικών & μελετών σήμανσης εκτελούμενων 

έργων σε οδούς για στοιχεία της μελέτης, εκτός κι αν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη, που 

απαιτούνται για την εφαρμογή των στοιχείων της μελέτης, για την εκτέλεση γενικά του έργου & τις 

επιμετρήσεις, τα οποία θα υποβληθούν & σε ψηφιακό αρχείο. Ο Ανάδοχος μετά την εγκατάστασή του στο 
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έργο (όπου απαιτείται) υποχρεούται με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια να προβεί στην χάραξη, πασσάλωση, 

χωροστάθμηση του έργου & ευθύνεται για την ακριβή τήρηση των τοπογραφικών στοιχείων που του 

δόθηκαν. Τέλος σε περίπτωση που παρουσιαστούν διαφορές μεταξύ διαγραμμάτων της μελέτης & των 

πραγματικών στοιχείων του εδάφους, ο Ανάδοχος οφείλει να προσαρμόσει κατάλληλα την μελέτη. 

- Οι δαπάνες λήψης φωτογραφιών & λοιπών παραστατικών στοιχείων του εκτελούμενου έργου πριν & μετά 

την εκτέλεσή του, ημερολόγιου έργου & βιβλίου καταμετρήσεων καθώς επίσης & κάθε άλλη δαπάνη 

αναγκαία για την έντεχνη & σύμφωνη με τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή απαιτούμενη για 

την τακτοποίηση των έργων από πάσης πλευράς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις & κάθε είδους επισφαλή 

έξοδα & όφελος εργολάβου.  

- Οι δαπάνες για την κατασκευή, συντήρηση & εν καιρώ καθαίρεση & αποκόμιση των επιβαλλομένων 

προστατευτικών κατασκευών & περιφραγμάτων του εργοταξίου. 

- Οι δαπάνες καταβολής των τελών χρήσης Μηχανημάτων Έργων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την 

διάρκεια του έργου. 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχτηκε 

Ανάδοχος, που εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν 

προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς & τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή & καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.  

Άρθρο 19ο Προκαταβολές. 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012 & του 

άρθρου 150 του ν. 4412/16. 

Συγκεκριμένα προβλέπεται: 

α) Προκαταβολή πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α για δαπάνες πρώτων 

εγκαταστάσεων, μελέτες & άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου.  

β)Προκαταβολή δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α, για δαπάνες προμηθειών 

υλικών ή μηχανημάτων που πρόκειται να εγκατασταθούν ή ενσωματωθούν στο έργο.  

Το άθροισμα των προβλεπόμενων προκαταβολών δεν είναι ανώτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της 

σύμβασης χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α. 

Η χορήγηση οιασδήποτε προκαταβολής γίνεται μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο επί τόπου του 

έργου. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος με τόκο. Δεν οφείλονται από τον ανάδοχο τόκοι για χορηγηθείσα 

προκαταβολή για το αναπόσβεστο τμήμα της προκαταβολής & για το χρονικό διάστημα διακοπής των εργασιών από 

υπαιτιότητα του κυρίου του έργου. Το ποσοστό του επιτοκίου καθορίζεται ειδικά & ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το 

μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης ή αν δεν εκδίδονται τέτοια εξάμηνης 

διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες & αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών & Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. 

Η προκαταβολή που προβλέπεται εγκρίνεται με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας μετά από αίτηση του 

αναδόχου & καταβάλλεται στον ανάδοχο μετά από υποβολή λογαριασμού & έγκριση αυτού από την Διευθύνουσα 

Υπηρεσία στο σύνολό της ή τμηματικά. 

Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο, 

μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής όπως ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 150 του ν. 4412/16.  
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Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται & παρακράτηση των δεδουλευμένων 

τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται για το χρονικό διάστημα 

μετρούμενο σε ημέρες μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού λογαριασμού.  

Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το έργο. Στην 

παραπάνω περίπτωση α΄ ο ανάδοχος υποχρεούται να δίνει στην υπηρεσία στο τέλος κάθε μήνα συνοπτική κατάσταση 

για τις καταβολές που έχει πραγματοποιήσει σε βάρος της προκαταβολής & το υπόλοιπό της με ένδειξη του 

τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι κατατεθειμένο.  

Η προκαταβολή της περίπτωσης β΄ κατατίθεται υποχρεωτικά σε δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό & χρησιμοποιείται 

μόνο για την πληρωμή της προμήθειας των υλικών ή μηχανημάτων, για τα οποία έχει χορηγηθεί & για τα οποία έχουν 

κατατεθεί πριν από την χορήγησή της σχετικά προτιμολόγια. Οι πληρωμές από τον δεσμευμένο αυτόν λογαριασμό 

γίνονται με επιταγές του αναδόχου, μετά από σχετική παροχή σύμφωνης γνώμης της διευθύνουσας υπηρεσίας προς 

την τράπεζα. Η σύμφωνη γνώμη παρέχεται με βάση τα προσκομιζόμενα οριστικά τιμολόγια ή άλλα έγγραφα & 

αποδεικτικά στοιχεία δαπανών (φορτωτικές, εκκαθαρίσεις δασμών κ.λπ.) ή για την επιστροφή της προκαταβολής ή 

μέρους της που δεν χρησιμοποιήθηκε.  

Ο ανάδοχος μπορεί πάντα να ζητήσει ταχύτερη απόσβεση της προκαταβολής, από αυτήν που προβλέπεται. 

Εάν η σύμβαση διαλυθεί με υπαιτιότητα του αναδόχου, το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής πρέπει να 

επιστραφεί, το αργότερο σε τρεις (3) μήνες από την διάλυση της σύμβασης. Μετά την προθεσμία αυτήν στο 

αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής οφείλεται ο νόμιμος τόκος υπερημερίας, αντί του ειδικού τόκου που ορίζεται, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 150 του ν. 4412/16. Αν η σύμβαση διαλυθεί ή περιοριστεί με υπαιτιότητα 

του κυρίου του έργου, το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής, που δεν συμψηφίζεται προς εκκαθαρισμένες 

απαιτήσεις του αναδόχου κατά του κυρίου του έργου επιστρέφεται, μέσα σε έξι (6) μήνες από την διάλυση ή την λήξη 

των λοιπών εργασιών στην περίπτωση περιορισμού του έργου. Κατά το εξάμηνο αυτό διάστημα δεν υπολογίζεται 

τόκος στο αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής, μετά την παρέλευσή του όμως, οφείλεται & στην περίπτωση αυτήν 

ο νόμιμος τόκος υπερημερίας. 

Άρθρο 20ο Καταμέτρηση αφανών εργασιών 

Η καταμέτρηση των αφανών εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 151 του ν. 

4412/2016, όπως ισχύει. 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4412/2016 η Διευθύνουσα Υπηρεσία για την παραλαβή των αφανών 

εργασιών & την σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων ορίζει τριμελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων. Όταν για 

οιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατός ο ορισμός τριμελούς επιτροπής τεχνικών υπαλλήλων, αυτή η επιτροπή μπορεί να 

συγκροτηθεί από (2) δύο υποχρεωτικά μέλη τεχνικούς υπαλλήλους & τον επιβλέποντα. 

Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική μορφή του έργου, 

όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες & δεν είναι τελικά εμφανείς, ποσότητες που 

παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την παραπάνω επιτροπή της 

παραγράφου 2 του άρθρου 136 & τον επιβλέποντα, προκειμένου να προβούν από κοινού στην καταμέτρηση ή ζύγιση 

& να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως, αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο 

αυτό, υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα & τα μέλη της επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την 

πιστοποίηση των σχετικών εργασιών».  

Η πρόσκληση του Αναδόχου προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να γίνεται για μεν την από κοινού ζύγιση 

τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα πριν από αυτήν, για δε την λήψη των στοιχείων υπαίθρου τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες πριν την διενέργειά τους. Το πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την 
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επιμέτρηση των σχετικών εργασιών δεν έχει εκτελεστό διοικητικό χαρακτήρα & δεν προσβάλλεται αυτοτελώς παρά 

μόνο από κοινού με την προσβολή της εγκριτικής πράξης της επιμέτρησης. 

Για τις αφανείς εργασίες που ενσωματώνονται στο έργο, θα καταρτίζονται κατά τον χρόνο της εκτέλεσής τους & ποτέ 

εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών που θα βεβαιούν ότι εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές, 

την τεχνική περιγραφή & την μελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις τους που επέφερε η Υπηρεσία, αλλιώς θα θεωρούνται 

τα πρωτόκολλα άκυρα, ότι δεν εκτελέστηκαν οι εργασίες & συνεπώς δεν μπορούν να πιστοποιηθούν. 

Αν οι εργασίες που εκτελέστηκαν έχουν μικρότερες διαστάσεις των συμβατικών & αυτές γίνουν τελικά δεκτές από την 

Υπηρεσία τότε τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών θα συνταχθούν με βάση τις μικρότερες πραγματικά διαστάσεις. 

Τα πάχη σκυροδέματος (τσιμεντοστρώσεις οδών κ.λπ.) & ασφαλτοτάπητα μπορούν να προκύπτουν & από τα 

αποτελέσματα των καρότων. 

Η σύνταξη & υπογραφή των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών δεν περιορίζει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας & της 

Επιτροπής παραλαβής του έργου για έλεγχο των ποσοτήτων με επιτόπιο έλεγχο. 

 

Άρθρο 21ο Επιμέτρηση εργασιών 

Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση 

των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. Τα επιτόπου επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από την 

επίβλεψη του άρθρου 136 του ν. 4412/2016 & τον εκπρόσωπο του Αναδόχου, καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα 

εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο μέρη & καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση της 

παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο 

Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας & ο επιβλέπων. Ο δε, χαρακτηρισμός των εδαφών που κατασκευάζεται το 

έργο, γίνεται από δύο ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο 

ορισμός της επιτροπής αυτής ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει & άλλον υπάλληλο να 

συμμετέχει στο έργο της επιτροπής 

Για την επιμέτρηση των εργασιών ισχύουν τα οριζόμενα στο Τιμολόγιο μελέτης του έργου & στις εγκεκριμένες & 

ισχύουσες αναλύσεις τιμών (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ κλπ). Αν για κάποια εργασία δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος 

επιμέτρησης αυτή θα επιμετρείται & θα πληρώνεται με βάση τις πραγματικά & μόνο εκτελεσθείσες μονάδες, μη 

λαμβάνοντας υπόψη οιασδήποτε άλλης συνήθειας. Θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4412/2016, 

όπως αυτά ισχύουν.  

Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του 

τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν & τα αναγκαία γι’ αυτό 

επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία & διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των 

πρωτοκόλλων αφανών εργασιών ή ζυγίσεως. 

Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία & σχέδια, σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή, 

υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο είκοσι ημέρες (20) μετά το 

τέλος του επομένου της εκτελέσεώς τους μηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν με την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν 

από τον ανάδοχο». Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα & δαπάνη του Αναδόχου & υπόκεινται στον έλεγχο της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται με την εγκριτική απόφαση της τελευταίας. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υποβολή των επιμετρήσεων από τον ανάδοχο, 

έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο & διόρθωση των υπολογισμών, να εγκρίνει τις επιμετρήσεις & να 
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κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις επιμετρήσεις που έχουν ελεγχθεί & διορθωθεί. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη 

της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του ν. 4412/2016 & ο Ανάδοχος, 

εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, μπορεί να ασκήσει το προβλεπόμενο δικαίωμα της ένστασης. 

Εάν οι υποβαλλόμενες επιμετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ή την διόρθωσή 

τους, η Διευθύνουσα Υπηρεσία επιστρέφει τις επιμετρήσεις στον ανάδοχο μέσα στην πιο πάνω προθεσμία & τον καλεί 

για την συμπλήρωση των συγκεκριμένων ελλείψεων. Ο Ανάδοχος μέσα σε ένα μήνα υποχρεούται να επανυποβάλλει 

τις επιμετρήσεις συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν με την πρόσκληση. Μετά την πιο πάνω 

επανυποβολή των επιμετρήσεων, η Διευθύνουσα Υπηρεσία τις ελέγχει, τις διορθώνει, τις εγκρίνει & τις κοινοποιεί 

στον ανάδοχο. 

Οι επιμετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριμένες ή διορθωμένες ή για συμπλήρωση μέσα στην πιο πάνω 

προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών ή εάν, μετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν ελεγχθούν, διορθωθούν, 

εγκριθούν & κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, μέσα στην πιο πάνω μηνιαία προθεσμία, θεωρούνται αυτοδίκαια 

εγκεκριμένες, μόνο υπό την έννοια ότι μπορούν να συμπεριληφθούν από τον ανάδοχο σε επόμενο λογαριασμό. 

Οι επιμετρήσεις του έργου, εγκεκριμένες από την Διευθύνουσα Υπηρεσία ή αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μπορεί να 

ελεγχθούν εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής & αν διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστήτως 

καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος, αυτό είναι επιστρεπτέο ύστερα από σύνταξη αρνητικού λογαριασμού, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 152 του ν. 4412/2016. Οι αυτοδίκαια εγκεκριμένες 

επιμετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόμενο λογαριασμό. 

 Δύο μήνες το αργότερο μετά την βεβαιωμένη περάτωση του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει 

στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τυχόν επιμέρους επιμετρήσεις που λείπουν & την «τελική επιμέτρηση», δηλαδή τελικό 

συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων & των πρωτοκόλλων της 

παρ.3 του άρθρου 151 του ν. 4412/2016. Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, οι ποσότητες 

τίθενται όπως διορθώθηκαν έστω & αν εκκρεμούν κατ’ αυτών ενστάσεις του Αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η 

καταχώρηση αυτή στην τελική επιμέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του Αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις 

που έχουν ασκηθεί νόμιμα, ούτε παρέχει το δικαίωμα σ’ αυτόν να υποβάλλει νέες. Για τις επιμέρους επιμετρήσεις που 

δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από την υπηρεσία, καταχωρούνται οι ποσότητες των επιμετρήσεων όπως συντάχθηκαν από 

τον ανάδοχο πριν τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η τελική επιμέτρηση υπογράφεται από τον ανάδοχο με την ένδειξη 

«όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο». Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τελικής 

επιμέτρησης μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της & να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγμένη & 

διορθωμένη επιμέτρηση.  

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο τελική επιμέτρηση, το αργότερο εντός δύο μηνών από την 

κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε 

συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2%ο) επί του συνολικού ποσού 

που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση της 

διευθύνουσας υπηρεσίας & για έξι (6) το πολύ μήνες καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας 

& μετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική επιμέτρηση συντάσσεται από την υπηρεσία που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς & συνεργεία καταλογίζοντας την σχετική δαπάνη σε βάρος του Αναδόχου. 

Η τελική επιμέτρηση που συντάσσεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο. 

Άρθρο 22ο Λογαριασμοί- Πιστοποιήσεις - Εντολές Πληρωμών 

Σύµφωνα µε το άρθρο  152 του Ν 4412/16: 

- Μετά τη λήξη κάθε µήνα, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των ποσών από εργασίες που 

εκτελέσθηκαν, τα οποία οφείλονται σε αυτόν. 
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- Η πραγµατοποίηση τόσο των τµηµατικών πληρωµών όσο και της οριστικής πληρωµής του εργολαβικού 

ανταλλάγµατος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύµβαση, 

γίνεται µε βάση τους λογαριασµούς και τις πιστοποιήσεις. Οι λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται στις 

επιµετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών και συντάσσονται 

πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί.   

Οι πιστοποιήσεις, οι λογαριασμοί & οι εντολές πληρωμών των εκτελούμενων έργων θα γίνονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 4412/2016, τους όρους της εργολαβικής σύμβασης & της παρούσας Ειδικής 

Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

Τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 152 του ν. 4412/2016 συντάσσονται με ευθύνη του ανάδοχου, 

υπογράφονται απ’ αυτόν & υποβάλλονται στην Υπηρεσία.  

Χορήγηση προκαταβολής προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012 & 

περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 20 της παρούσης.  

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ.1 του Π.Δ.171/87, για τις πληρωμές των έργων που εκτελούνται σύμφωνα με το παρόν 

διάταγμα εφαρμόζονται οι διατάξεις «περί οικονομικής διοικήσεως & λογιστικού των δήμων & κοινοτήτων» 

Οι λογαριασμοί δεν θα περιλαμβάνουν ημιτελείς εργασίες.  

Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στον λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν επιμετρηθεί. Κατ’ εξαίρεση, για τμήματα 

του έργου, για τα οποία, κατά την κρίση του επιβλέποντος μηχανικού, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιμετρήσεων κατά 

διακριτά & αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματα του έργου, επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στον λογαριασμό εργασίες 

βάσει προσωρινών επιμετρήσεων, για τις οποίες όμως έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. Η αξία των εργασιών που 

πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιμετρήσεων απαγορεύεται να υπερβαίνει το 20% της αξίας του συνόλου των 

πιστοποιούμενων εργασιών του τρέχοντος λογαριασμού. 

Το μητρώο των επιμέρους έργων θα παραδίδεται συνημμένο με τις επιμετρήσεις  προκειμένου να πληρωθεί η 

πιστοποίηση που τα αφορά. 

Εφόσον δεν έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία αποτελέσματα δοκιμών υλικών (3Α, αμμοχάλικο, σκυρόδεμα, ασφαλτικό 

κλπ) γίνεται κράτηση από τον επιβλέποντα στην αξία των παραπάνω υλικών από 30% & άνω, η οποία & αποδίδεται με 

την έκδοση των αποτελεσμάτων των δοκιμών.  

Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει, τους διορθώνει & τους εγκρίνει μέσα σε 

ένα (1) μήνα. Αν ο λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθμό που να είναι δυσχερής η 

διόρθωσή του, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, με εντολή της προς τον ανάδοχο, επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες 

που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο & παραγγέλλει την ανασύνταξη & επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η 

οριζόμενη μηνιαία προθεσμία για τον έλεγχο & την έγκριση του λογαριασμού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα 

από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο εγκεκριμένος λογαριασμός αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του 

Αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό αντάλλαγμα»). Προϋπόθεση πληρωμής της πιστοποίησης είναι η προσκόμιση από 

τον ανάδοχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το τιμολόγιο μπορεί να προσκομίζεται 

μεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού της πιστοποίησης. 

Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει & τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

- Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Οικονομική Εφορία 

- Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας 

- Γραμμάτιο είσπραξης της υπέρ του Δημοσίου καταβολής του φόρου εισοδήματος που αντιστοιχεί στην 

πιστοποίηση 

- Βεβαίωση για εκκαθάριση ΕΦΚΑ 

- Λοιπές κρατήσεις όπως ορίζονται Άρθρο 24ο της παρούσας 
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Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται όπως, εκτός από τις καταβαλλόμενες κάθε φορά εισφορές στο ΕΦΚΑ & τους άλλους 

Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, τις καθοριζόμενες από τους παραπάνω Οργανισμούς, επί των μισθών & ημερομισθίων 

του προσλαμβανομένου απ’ αυτόν εργατοτεχνικού προσωπικού & κάθε φύσεως απασχολούμενου στα έργα 

προσωπικού του, να μεριμνά για την μισθοδοσία του πιο πάνω προσωπικού του & των κάθε φύσεως εισφορών & 

κρατήσεων που βαρύνουν τον εργαζόμενο, ευθυνόμενος σε κάθε περίπτωση παραλείψεως & υποχρεούμενος στην 

καταβολή των εισφορών με δικές του δαπάνες χωρίς καμία επιβάρυνση του κυρίου του έργου. 

Αν ο Ανάδοχος δεν συνάψει τις παραπάνω ασφάλειες ή δεν καταβάλει τα ασφάλιστρα, η επιβλέπουσα Υπηρεσία 

προβαίνει στην σύναψη της ασφάλειας ή στην καταβολή των ασφάλιστρων σε βάρος & για λογαριασμό του Αναδόχου 

& κρατεί τις γενόμενες δαπάνες από τους λογαριασμούς του Αναδόχου.  

Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασμός θα εκδοθεί μετά την έγκριση από το Διοικητικό συμβούλιο του πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής του έργου. Για την εξόφληση του λογαριασμού αυτού υποχρεώνεται ο Ανάδοχος να 

προσκομίσει στην Υπηρεσία βεβαίωση ΕΦΚΑ & του αντίστοιχου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, ότι ξεπλήρωσε τις 

υποχρεώσεις του ή δεν έχει επεκταθεί η ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή & του Επικουρικού Ταμείου στην περιοχή που 

εκτελείται το έργο 

Άρθρο 23ο Αναθεώρηση τιμών  

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 153 του ν. 

4412/2016, όπως ισχύουν. 

Άρθρο 24ο Εργολαβικά ποσοστά – Επιβαρύνσεις 

Το έργο χρηματοδοτείται από.... 

Το έργο δεν απαλλάσσεται από φόρους, τέλη ή άλλες κρατήσεις, δικαιώματος ή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ή 

παντός τρίτου, όπως επίσης & της προείσπραξης φόρου εισοδήματος & υπόκειται επίσης στις κρατήσεις που 

προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης & της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4605/2019, της κράτησης 

ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το 

άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς & της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. 

θ' του ν. 4412/2016 & της υπ' αρ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών & 

Μεταφορών (Β' 2235). 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των τελών, διοδίων των παντός είδους μεταφορικών μέσων, φόρων ή δασμών.  

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τον κύριο του έργου. 

Άρθρο 25ο Επείγουσες πρόσθετες Εργασίες 

Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016 (τροποποίηση συμβάσεων κατά την διάρκειά 

τους), αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες & απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την 

προϊσταμένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & μέχρι του ποσού 

που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαμβάνεται σωρευτικά & η 

αξία των απολογιστικών εργασιών της παραγράφου 10 του άρθρου 154 του ίδιου Νόμου. Ο Ανάδοχος είναι 

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

πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & που ενσωματώνονται στον επόμενο Ανακεφαλαιωτικό 
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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%). 

Άρθρο 26ο Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες - Συμπληρωματικές εργασίες – 

Κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών  

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την σύμβαση & τα τεύχη & σχέδια που την συνοδεύουν. 

Αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών ή αυξομείωσης των συμβατικών εργασιών, θα 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4412/2016. 

Αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, 

ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση & οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την 

εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, μπορεί να συναφθεί σύμβαση με τον ανάδοχο 

του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν 

από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στον Δήμο (αναθέτουσα αρχή) ή όταν αυτές οι 

εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την 

τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν την συνολική της φύση. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών στο οποίο 

συμπεριλαμβάνεται & η αμοιβή για την σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες 

απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης, 

χωρίς την αναθεώρηση & τον ΦΠΑ. 

Συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να 

τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση 

α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 156 & η παράγραφος 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου & προκειμένου να 

υπογραφεί η σύμβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Για τον καθορισμό 

τιμών μονάδας στις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης λαμβάνονται οι τιμές της αρχικής σύμβασης & για τον 

κανονισμό τιμών μονάδας στις νέες εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζονται οι παράγραφοι 4, 5 & 6.  

Τροποποιήσεις της σύμβασης χωρίς αύξηση της αξίας της μπορούν να γίνουν: 

Α. Με τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, από τα οποία 

καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως 

υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου καθώς & από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της 

μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα & λειτουργικότητα 

του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου & υπό 

την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς & τα βασικά 

διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση 

Β. Με διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών η οποία θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας 

(παρ. 2β άρθρου 156 ν. 4412/2016, όπως ισχύει) εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στην 

διακήρυξη, την σύμβαση & τα συμβατικά τεύχη με τους ακόλουθους όρους & περιορισμούς: 

 Δεν επιτρέπεται με την χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

- Να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 

- Να θίγεται η πληρότητα, ποιότητα & λειτουργικότητα του έργου. 

- Να χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση. 
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- Να υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, 

ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, 

ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών & 

απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές 

δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 

Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί 

έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών». 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή & 10%), μειώνουν ισόποσα την δαπάνη 

της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις & απρόβλεπτες δαπάνες. Για την χρήση των «επί έλασσον δαπανών» 

απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα 

υλοποίησης. 

Οι δαπάνες των εργασιών αυτών που καλύπτονται είτε από τα απρόβλεπτα είτε από την δαπάνη των επί έλαττον 

εργασιών τιμολογούνται, χωρίς καμία προσαύξηση, με τις συμβατικές ή τις νόμιμα κανονιζόμενες ΤΜΝΕ, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει & τις σχετικές οδηγίες – εγκυκλίους του ΥΠΟΜΕΔΙ. 

Απαγορεύεται, σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά ποσών από την αναθεώρηση ή τον Φ.Π.Α. για την αντιμετώπιση 

οιασδήποτε άλλης δαπάνης. 

Για την διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών & των επί έλλατον δαπανών κάθε σύμβασης συντάσσεται 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που δεν μπορεί να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες που έγιναν 

αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων. 

Για τις εργασίες των άρθρων 154 (απολογιστικές εργασίες) & 155 (επείγουσες & απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες) 

του ν. 4412/2016 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ίδιου Νόμου, δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) ή σύμβασης για την εκτέλεση ή την πληρωμή τους. 

Για τον κανονισμό τιμών μονάδας των νέων ή συμπληρωματικών εργασιών εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις 

του άρθρου 156 του ν. 4412/2016. 

Διευκρινίζεται ότι για τις «κατ’ αποκοπήν τιμές» ή οι τιμές της μελέτης του τιμολογίου του συγκεκριμένου έργου που 

είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκληρωμένα τμήματα σύνθετων εργασιών ή είναι κατ’ αποκοπήν τιμές για 

ευρύτερα τμήματα του έργου ή για όλο το έργο, με τα έγγραφα της σύμβασης έχει εγκριθεί & ανάλυση της τιμής των 

εργασιών αυτών ή βασικών επί μέρους συνιστωσών εργασιών που επηρεάζουν άμεσα την «κατ’ αποκοπήν τιμή» & 

που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω ισχύουσες εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών, η οποία αποτελεί επίσης συμβατικό 

τεύχος. 

Οι τυχόν συμπληρωματικές εργασίες παραλαμβάνονται μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης. 

Άρθρο 27ο Σχέδιο & Φάκελος ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.) 

Ο Ανάδοχος πριν την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου μεριμνά για την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας 

(Σ.Α.Υ.) & για την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/1996 & την υπ’ αρ. 

433/19-9-2000 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1176Β΄/22-9-2000).  

Πρόληψη & αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.) 

Κανονιστικές απαιτήσεις. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή & σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές 

διατάξεις & οδηγίες του Κυρίου του έργου, όπως εκφράζονται μέσω της υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια & 

υγεία των εργαζομένων. 

Σύστημα Οργάνωσης & Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.) 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο 

ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. ορίζονται οι εξής: 

- Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του Αναδόχου. 

- Ορισμός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφάλειας & ιατρού Εργασίας. 

Ειδικότερα & λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα & καθήκοντα των ατόμων τα οποία θα 

παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας & υγείας, καθώς & του γιατρού 

Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (ν. 1568/85, ΠΔ 17/96, ΠΔ 305/96, ΠΔ 

294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας & συντονιστή ασφάλειας & υγείας της Εργασίας καθώς 

& του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως & κοινοποιείται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία & στο Αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του 

Σ.Ε.Π.Ε. Για την κάλυψη αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας & γιατρού Εργασίας, 

μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή & εκπόνηση του Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. περιλαμβανομένης της εκτίμησης του εργασιακού 

κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κ.λπ. ο Ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες ή & με 

ειδικά αδειοδοτημένη (Π.Δ. 95/1999, Π.Δ. 17/1996) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας & 

Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.). 

- Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού Αναδόχου για θέματα Α.Υ.Ε. . 

- Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων. 

Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. 

Κατ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 

- αναφορά ατυχήματος, 

- διερεύνηση των ατυχημάτων & τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας, 

- αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, 

- χρήση μέσων ατομικής προστασίας, 

- εκπαίδευση προσωπικού, 

- ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων. 

- Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται από την 

νομοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της μελέτης ή της κατασκευής. 

Διαδικασίες Επιθεωρήσεων. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χωρών, του εξοπλισμού, των μεθόδων & των 

πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στην νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες 

εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων 

καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά.  

Άλλες προβλέψεις  

 - Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.Ε.Π.Ε.. 

 - Κατάρτιση προγράμματος & υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Α.Υ.Ε.. 

 - Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο. 
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 - Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα Α.Υ.Ε. με τον συντονιστή Α.Υ.Ε. & τους υπεργολάβους, 

παρουσία του τεχνικού ασφάλειας & του ιατρού Εργασίας. 

Υποχρέωση Αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.  

Ο συντονιστής ασφάλειας & υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου & του Φακέλου 

Ασφάλειας & Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα Α.Υ.Ε. & να συντάξει τον τελικό 

Φ.Α.Υ. 

Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (Φ.Α.Υ.) εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες 

τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά & παραδίδεται 

με την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως 

αυτό κατασκευάσθηκε. Σε περίπτωση, που δεν έχει παραδοθεί από την υπηρεσία Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. στον Ανάδοχο μαζί 

με την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στην σύνταξη των αδαπάνως για το Δημόσιο.  

Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:  

Γενικά 

- Είδος έργου & χρήση αυτού 

- Σύντομη περιγραφή του έργου 

- Ακριβής διεύθυνση του έργου  

- Στοιχεία κυρίου του έργου 

- Στοιχεία του υπόχρεου για εκπόνηση του Σ.Α.Υ.    

- Πληροφορίες για τα υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας 

- Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο & την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας 

- Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών & οχημάτων εντός & πέριξ του εργοταξίου 

- Καθορισμός των χώρων αποθήκευσης υλικών & τρόπου αποκομιδής αχρήστων 

- Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών 

- Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης & Α΄ βοηθειών 

- Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι 

ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κ.λπ. & διατάξεις για πρόσδεση κατά την 

εργασία σε ύψος 

- Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων & αποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου 

- Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων & της εκτίμησης επικινδυνότητας κάθε φάσης 

& απόφασης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας π.χ. 

  Χ= Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου 

  Μ= Μέτρια εκτίμηση κινδύνου 

  Υ= Υψηλή εκτίμηση κινδύνου 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον 

απορρέοντες κίνδυνοι. 

- Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη του, 

καθώς & ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα Ι Ι του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96 ). 

Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:  

Α  Γενικά  
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  -  Είδος έργου & χρήση αυτού 

  -  Ακριβή διεύθυνση του έργου 

  -  Αριθμό αδείας  

  -  Στοιχεία του κυρίου του έργου 

  -  Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας & υγείας που θα συντάξει τον Φ.Α.Υ. 

Β Στοιχεία από το μητρώο του έργου  

  -  Τεχνική περιγραφή του έργου  

  -  Παραδοχές μελέτης 

  -  Τα σχέδια «ως κατασκευάστηκε»    

Γ Οδηγίες & χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας & υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις 

ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλην την διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, 

μετατροπής, καθαρισμού κλπ. 

Ενδεικτικά οι οδηγίες & τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην 

αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ.  

Δ. Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Συντήρησης του έργου 

Το ανωτέρω περιλαμβάνει:  

- Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν την χρήση του έργου από τους 

χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα & επαρκή, που θα διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε 

χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο & τι θα κάνει σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων. 

- Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας & εκμετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του 

ακινήτου & κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής 

λειτουργίας & σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. 

- Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του 

έργου. Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. & ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του Αναδόχου 

& είναι στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την 

ύπαρξη & εφαρμογή των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας συνοδεύει το έργο καθ’όλη την διάρκεια της ζωής 

του & φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ. 

Δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. 

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου & απαιτούνται από τον 

νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο & θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί στα Γ.Ε & Ο.Ε. 

Άρθρο 28ο Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας & υγείας στο εργοτάξιο 

Α.1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων & 

κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε 

οιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών 
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ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), ν. 4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), ν. 3850/10 (αρ. 

42). 

Α.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο Ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) & να λαμβάνει 

όλα τα σχετικά μέτρα ν. 4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ.), 

όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ. 177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 & 

ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς & τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες 

αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά την φάση της μελέτης & της κατασκευής του έργου : ν. 4412/2016 (αρ. 

138 παρ.7). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας & υγείας των εργαζομένων, να τους 

ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά την γνώμη 

τους & να διευκολύνει την συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας & υγείας: ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ. 

10,11), ν. 3850/10 (αρ. 42-49). 

Για την σωστή εφαρμογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της 

ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα & τον τρόπο εφαρμογής 

των μέτρων ασφάλειας & υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να 

κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 

Α.3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 

Α.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (Φ.Α.Υ.) & 

συγκεκριμένα: 

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων 

γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες 

ημέρες & στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος 

εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 & 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα 

με το παράρτημα III του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης 

του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ. 3 παρ.8) & την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στον ν. 4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει & να συμπληρώσει τα Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. της μελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα 

διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο 

έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη 

εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 

δ. Να αναπροσαρμόσει τα Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω 

τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης & για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα 

νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας & υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) & ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ 

η οποία ενσωματώθηκε στον ν. 4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

ε. Να τηρήσει τα Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 10) & ΥΑ 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ & να τα έχει στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 
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στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) & στον Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (Φ.Α.Υ.). 

Το Σ.Α.Υ. αποσκοπεί στην πρόληψη & στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους & για τα άλλα 

εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Αντίστοιχα ο Φ.Α.Υ. αποσκοπεί στην πρόληψη & στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με 

την συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

στ.1 Το περιεχόμενο του Σ.Α.Υ. & του Φ.Α.Υ. αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.5-7) & στις ΥΑ : 

ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ. 3) & ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στον ν. 

4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

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

στ.2.α. Απαιτείται Συντονιστής στην φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία 

στην κατασκευή. 

στ.2.β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους :Π.Δ. 305/96 (αρθ. 12 παράρτημα II). 

στ.2.γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

στ.2.δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: 

θεώρηση του σχεδίου & του φακέλου ασφάλειας & υγείας (Σ.Α.Υ., Φ.Α.Υ.) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση 

Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α` του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) & την αρ. πρωτ. 

10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

στ.3. Ο Φ.Α.Υ. καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή & την οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου 

Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στον ν. 4412/2016 αρ. (170 & 171). 

στ.4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο Φ.Α.Υ. φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου & το συνοδεύει καθ` 

όλην την διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) & ΥΑ ΔΙ ΠΑΔ/οι κ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

στ.5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. & την κατάρτιση του Φ.Α.Υ. περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 

με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Α.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας & υγείας 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους σύμφωνα 

με τον ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ.1 & αρ. 12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας & ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 & άνω εργαζόμενους, 

σύμφωνα με τον ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ.2 & αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης 

ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας & Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι 

δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο & αντίγραφο της 

κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : ν. 

3850/10 (αρ. 9). 
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δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Αναδόχου καθώς & των τεχνικού ασφαλείας & ιατρού εργασίας, εντάσσεται & η 

υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων: 

δ1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας & ιατρό εργασίας, των υφισταμένων κατά την 

εργασία κινδύνων για την ασφάλεια & την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων 

που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους ν. 3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α & παρ.3-8). 

δ2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας & γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο 

Τεχνικός ασφαλείας & ο γιατρός εργασίας ν. 3850/10 (αρ.14 παρ.1 & αρ. 17 § 1). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας & γιατρού εργασίας τηρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ΥΑ 

14867/825/9.5.2014 (ΦΕΚ 1241/Β/15.5.2014). 

Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις & συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (ν. 3850/10 

αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του & να τις κοινοποιεί & στην Επιτροπή Υγείας & Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) 

ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση & οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 & 5 του 

ν. 3850/10. 

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

δ3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία & η περιγραφή του ατυχήματος & θα το θέτει στην διάθεση 

των αρμόδιων αρχών ν. 3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο 

υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές & στις 

αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα 

εντός 24 ωρών & εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία 

που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 2α). 

δ4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας 

μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 2γ). 

δ5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου ν. 3850/10 (αρ. 18 παρ. 9). 

Α.3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.) 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), όταν απαιτείται εκ των 

προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα 

με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το Η.Μ.Α. τηρείται, με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ΥΑ 14867/825/9.5.2014 (ΦΕΚ 1241/Β/15.5.2014) & 

συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του Αναδόχου & της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για 

την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το 

αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), ν. 1396/83 (αρ. 8) & την Εγκύκλιο 

27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

Α.3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) & Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.) 

Για την πιστή εφαρμογή του Σ.Α.Υ. κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Η.Μ.Α.. 
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Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση & εμπλουτισμός του Σ.Α.Υ. & 

επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη 

σελίδα του Σ.Α.Υ.. 

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

Α.4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας & υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 

Α.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα 

ασφάλειας & υγείας : 

α. Την ευκρινή & εμφανή σήμανση & περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στην 

σήμανση & περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισμό & τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

& εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναέριων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία 

στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β, 

τμήμα II, παρ.2). 

γ. Την σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) & τα 

απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : ΠΔ 1073/81 

(αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6). 

δ. Την λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης & εξόδων 

κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & 

επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ. 12, 

παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), ν. 3850/10(αρ.30, 32,45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής & υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων 

βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ. 109, 110), ν. 1430/84 (αρ. 17, 18), ΠΔ 

305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως 

προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον 

τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός 

& τους δώσει σαφείς οδηγίες για την χρήση του : Π.Δ. 1073/81 (αρ. 102-108), ν. 1430/84 (αρ. 16-18), ΚΥΑ 

Β.4373/1205/93 & οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 & Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9, παρ.γ). 

Α.4.2 Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, 

θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση & σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών & των οχημάτων 

από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με : 

- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕΔΙ: 

«Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
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- Την ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ & τ. ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις & μέτρα για την ασφαλή διέλευση των 

πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων & οικισμών που προορίζονται για την 

κυκλοφορία πεζών » 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : ν. 2696/99 (αρ. 9-11 & αρ. 52) & την τροπ. αυτού : ν. 3542/07 (αρ. 7-9 

& αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τμήματος 

οδού & πεζοδρομίου : ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) & η τροπ. αυτού: ν. 3542/07 (αρ.43, 44). 

γ. Να συντηρεί & να ελέγχει τακτικά την λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας & να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας 

των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων 

τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ & αρ.12, 

παραρτ.Ι\/μέρος Α, παρ.2), ν. 3850/10 (αρ. 31, 35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, 

στοίβασης, ρίψης & μεταφοράς υλικών & άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 

(αρ. 8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) & αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α παρ. 11 & μέρος Β τμήμα II παρ.4], ν. 2696/99 (αρ.32) 

& η τροπ. αυτού : ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 

149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας & της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) 

προστασία από φυσικούς, χημικούς & βιολογικούς παράγοντες : ν. 3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

Α.4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

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

α. Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγχει την σωστή λειτουργία & τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών & 

διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών & του λοιπού 

εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου & 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 & οι τροπ. αυτού: ΠΔ 

89/99, ΠΔ 304/00 & ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II 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 II, παρ.7.4 & 8.5) & το ΠΔ 

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

β1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 

β2. Άδεια κυκλοφορίας 

β3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

β4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

β5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV, μέρος Β`, τμήμα II,παρ. 8.1.γ & 8.2) 

& το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ. 2.1). 

Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 
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β6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή 

λειτουργία) & αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το 

ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ. 3 & 6). 

β7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης & αντίστοιχο βιβλίο 

συντήρησης & ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ. 3 & αρ. 4. παρ. 7). 

 

Α.5. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας & υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία 

τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα 

ασφάλειας & υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 

Α.5.1 Κατεδαφίσεις : 

ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ. 18-33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 7), ΥΑ 31245/93, ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 

(αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. IΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 & οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 & 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II, παρ. 11), ΚΥΑ 3329/89 & η τροπ. αυτής : Υ.Α. 

Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 & η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06, ΥΑ 21017/84/09. 

Α.5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων κ.λπ.), Αντιστηρίξεις : 

ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ. 8- ασφάλεια & αντοχή κτιρίων, παρ. 4), 

ΚΥΑ 3329/89 & η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. IΙΙ), ΥΑ 

3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 & οι τροπ. αυτής ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 & ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 

455/95 & η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 10). 

Α.5.3 Ικριώματα & κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας-ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), ν. 1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. 

IΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ. 1, 10 & μέρος Β τμήμα II παρ. 4-6, 14). 

Α.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ. 96, 99,. 104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ. 15), ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. IΙΙ), Πυροσβεστική 

Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ. οικ. 16289/330/99. 

Α.5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ. 26- 33, αρ. 98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. IΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 

παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 12). 

Α.5.6 Προετοιμασία & διάνοιξη σηράγγων & λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας & εργασίες που 

εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων & σε στάθμη χαμηλότερη των 

6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 
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ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 & η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 

9 παρ. 4 παραρτ. IΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 & οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 & ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 & η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 10). 

Α.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κ.λπ. με χρήση πλωτών 

ναυπηγημάτων & καταδυτικού συνεργείου). 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 100), ν. 1430/84 (αρ. 17), ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ. 

12, παραρτ.ΐν μέρος Β τμήμα II παρ. 8.3 & παρ. 13). 

Α.6. Στο τέλος της παρούσας προσαρτάται κατάλογος με τα νομοθετήματα & τις κανονιστικές διατάξεις που 

περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας & υγείας στο εργοτάξιο. 

Άρθρο 29ο Πρόσθετες υποχρεώσεις για την σήμανση των έργων & μέτρα ασφαλείας 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λάβει με τις δικές του δαπάνες κάθε μέτρο ασφαλείας που επιβάλλεται, κατά την 

εκτέλεση των έργων κατά τις εργάσιμες ή όχι ώρες για την πρόβλεψη ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό του 

& κάθε άλλον τρίτο λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Π.Δ 1073/81 ‘’περί μέτρων ασφαλείας κατά την 

εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών & πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού μηχανικού‘’ όπως 

ισχύει & του ΦΕΚ 420/2011 «Υποχρεώσεις & μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση 

εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων & οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών». 

Ο Ανάδοχος, που έχει καθ’ όλη την διάρκεια του έργου την διεύθυνση αυτού, & η οποία ασκείται στους τόπους 

κατασκευής από τεχνικούς υπαλλήλους του που έχουν τα κατάλληλα προσόντα, έχει αποκλειστικά την υποχρέωση δια 

του υπευθύνου του επί τόπου του έργου μηχανικού, να λαμβάνει & να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που 

προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία & την σύμβαση, & να εκπονεί με δική του ευθύνη κάθε σχετική μελέτη & να 

λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Στα νομοθετήματα ν. 1396/83, Π.Δ. 1073/81 & Π.Δ. 778/80 όπου αναφέρεται η λέξη 

επιβλέπων εννοείται ο υπεύθυνος της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης επιτόπου του έργου μηχανικός, επειδή 

πρόκειται για δημόσιο έργο.  

Ο επιβλέπων μηχανικός του έργου που έχει ορισθεί από την Δ/νουσα Υπηρεσία έχει την υποχρέωση να ασκεί 

συστηματικό & ουσιαστικό έλεγχο στην λήψη & τήρηση των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας από την ανάδοχο 

εργοληπτική επιχείρηση, όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις & την σύμβαση & να υποδεικνύει στον 

ανάδοχο την λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου στην περίπτωση που το έργο εκτελείται χωρίς να τηρούνται αυτά. 

Ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών του ορύγματος ή στην διαμόρφωση των πρανών 

με κατάλληλη κλίση, όπως επιβάλλεται από τους κανόνες ασφαλείας. 

Ρητά καθορίζεται ότι σε περίπτωση ανάγκης αντιστηρίξεως των παρειών ορύγματος εν γένει ο Ανάδοχος οφείλει 

οίκοθεν να προβαίνει στην εργασία αυτή, του Επιβλέποντος όμως δικαιουμένου να κρίνει εκ των υστέρων περί 

δικαιολογημένου ή μη αμέσου & χωρίς προηγούμενη συνεννόηση επεμβάσεως καθώς & της εκτάσεως των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει κάθε νόμιμη αποζημίωση, αποκατάσταση των βλαβέντων έργων & 

αναλαμβάνει εν γένει αστική & ποινική ευθύνη. 

Ο Επιβλέπων δικαιούται να επιβάλλει στον Ανάδοχο την εκτέλεση προσθέτων αντιστηρίξεων ή ενίσχυση των 

υπαρχουσών σε όσα σημεία κρίνει απαραίτητο. 

Παρά το δικαίωμα αυτό του Εργοδότη, ο Ανάδοχος παραμένει πάντοτε μόνος & απόλυτος υπεύθυνος για την 

ασφάλεια των εκσκαφών. 
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Ο Ανάδοχος αποδέχεται, ότι αναλαμβάνει μονομερώς ακέραια κάθε ποινική & αστική ευθύνη για κάθε τυχόν 

εργατικό ατύχημα που συμβεί λόγω των έργων σε οιονδήποτε & δεν αποφευχθεί για οιαδήποτε αιτία καθώς & για 

την αποκατάσταση τυχόν ζημιών σε υπάρχοντα ή εκτελούμενα έργα, οικοδομές & γενικά ιδιοκτησίες, εκτός από τις 

καθαιρέσεις τις απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών, που προβλέπονται από την μελέτη, ή αυτές που ενέκρινε 

εγγράφως ο ενδιαφερόμενος & η Υπηρεσία. 

Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί κατά τις μεταφορές των διαφόρων υλικών μόνο τις υφιστάμενες οδούς & σε καμία 

περίπτωση δεν θα διακόπτει έστω & παροδικά την κυκλοφορία τους με την κατάληψη χώρου για την τοποθέτηση 

υλικών ή μηχανημάτων του. 

Ο Ανάδοχος σε ό,τι αφορά την εργοταξιακή σήμανση, έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας & της Υ.Α. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 περί Έγκρισης: 1) Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφης 

Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) & 2) Προδιαγραφών & Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-

ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905/Β`/20.5.2011). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά την λήξη λειτουργίας του εργοταξίου του & εφόσον υπάρχει ανοικτό όρυγμα (μη 

επιχωμένο μέχρι την επιφάνεια του εδάφους) να το περιφράσσει με σταθερή ασφαλή περίφραξη & να τοποθετήσει 

ενημερωτική πινακίδα με τον τίτλο της επιχείρησης & του κυρίου του έργου. 

Άρθρο 30ο Κυκλοφοριακά Μέτρα. Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων 

στο οδικό δίκτυο 

Όταν κατά την διάρκεια εκτέλεσης έργου το οποίο βρίσκεται ή καταλαμβάνει μικρό ή μεγάλο μέρος επί του 

διαθέσιμου κυκλοφοριακού χώρου & επηρεάζεται η κυκλοφοριακή λειτουργία σε υφιστάμενες οδούς, τότε απαιτείται 

η λήψη κατάλληλων μέτρων που θα ελαχιστοποιούν την όχληση των χρηστών της οδού & θα εξαλείφουν τον κίνδυνο 

ατυχημάτων. 

Η μελέτη σήμανσης & ασφάλισης, σε εργοτάξια κατά μήκος οδού εν λειτουργία, εκπονείται από μηχανικό, κάτοχο 

μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία των συγκοινωνιακών έργων, με μέριμνα, ευθύνη & δαπάνη του Αναδόχου του 

έργου, & εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Για τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διάρκεια των έργων, είναι σκόπιμο να ζητείται & η γνώμη 

της αρμόδιας Δ/νσης Τροχαίας για τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή του εργοταξίου, πριν από την 

ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης. Η συνεργασία με την Τροχαία θα γίνεται πριν από την υποβολή, για την 

αστυνομική αδειοδότηση της εγκεκριμένης από την Υπηρεσία μελέτης, με σκοπό να δοθεί η ευκαιρία στην αρμόδια 

Τροχαία να προσφέρει τυχόν χρήσιμες παρατηρήσεις για τις κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής. Ο σχεδιασμός 

που προκύπτει από την μελέτη πρέπει να συμμορφώνεται με: 

α. τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας & της νομοθεσίας περί εκτέλεσης έργων 

β. την Υ.Α. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 περί Έγκρισης: 1) Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης 

Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) & 2) Προδιαγραφών & Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 

905/Β`/20.5.2011).  

γ. την υποχρέωση, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, να προβλέπεται ταχεία & ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης 

ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά αστυνομίας κλπ.).  

δ. την υποχρέωση λήψης σύμφωνης γνώμης από τους αρμόδιους οργανισμούς συγκοινωνιών σε περίπτωση που από 

την εκτέλεση του έργου επηρεάζεται η λειτουργία της αστικής - υπεραστικής συγκοινωνίας. 
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Επισημαίνεται ότι η δαπάνη εκπόνησης της μελέτης & υλοποίησης των περιοριστικών της κυκλοφορίας μέτρων, είναι 

ανοιγμένη στις τιμές του τιμολογίου των άρθρων της μελέτης & δεν αμείβεται χωριστά. 

Άρθρο 31ο Δοκιμές εγκαταστάσεων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει με δικές δαπάνες στην διενέργεια όλων των ελέγχων & δοκιμών που 

προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη [τεχνική περιγραφή, τιμολόγιο, Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, Ελληνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) κλπ]. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων να κάνει με δικά του μέσα, όργανα 

& δαπάνες τις απαιτούμενες δοκιμές, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών 

αποτελεσμάτων τους, οπότε & θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα 

μηχανικό & τον ανάδοχο & θα περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

Ο Ανάδοχος οφείλει με την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων & πριν από την παραλαβή τους να συντάξει χωρίς 

πρόσθετη αμοιβή & να υποβάλει στην επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις & λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, 

λειτουργίας & συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέσθηκαν απ’ αυτόν. Μια σειρά από τις οδηγίες αυτές 

καταχωρείται στον φάκελο της επίβλεψης ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου. 

Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάξει στο προσωπικό του κυρίου του 

έργου την χρήση & τον χειρισμό των εγκαταστάσεων.  

Κατά τον χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαστήματα τις 

εγκαταστάσεις & να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι’ αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική 

συντήρηση των έργων & τον χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 171 του ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, μέσα στην προθεσμία 

που θα του ορισθεί για τον σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ’ 

ευθείας, σε βάρος & λογαριασμό του Αναδόχου. 

Για την συναρμολόγηση των μηχανημάτων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να περιοριστεί στον εντός του κτιρίου 

χώρο, που θα υποδειχτεί από την επίβλεψη & να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να μην παρεμποδίζεται η εντός του 

κτιρίου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων εργολαβιών. 

Άρθρο 32ο Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών - Διαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή 

κατεδάφισης 

Για την Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών-Διαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης, θα εφαρμοσθεί η 

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β΄). 

Με την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος ορίζεται ως διαχειριστής ανακυκλώσιμων υλικών για το έργο & οφείλει 

να υποβάλλει σχέδιο διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Επισημαίνεται το άρθρο 7 της ΚΥΑ Αρ. 36259/1757/Ε103 

ΦΕΚτΒ'/24.8.2010 όπου αναφέρεται στην απαίτηση διαχείρισης της περίσσειας υλικών εκσκαφών & απορριμμάτων 

καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων κλπ.  

Ο Ανάδοχος μετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές & 

κατεδαφίσεις (AEKK), οφείλει να καταθέσει στην Υπηρεσία, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο 

σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, στην οποία εκτός από τα στοιχεία του υπόχρεου, την Δ/νση & την δραστηριότητα 
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προέλευσης των αποβλήτων, θα αναφέρονται επίσης τα ακριβή στοιχεία σχετικά με τις κατηγορίες & τις ποσότητες 

των ΑΕΚΚ που παρελήφθησαν, βάσει των σχετικών παραστατικών (Δελτίων Αποστολής, Τιμολογίων κλπ) που 

τηρούνται στο αρχείο του εν λόγω συστήματος. 

Για να είναι εφικτή η καταχώρηση του έργου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, είναι απαραίτητο να 

προσκομισθούν στην Υπηρεσία τα εξής στοιχεία από τον ανάδοχο, πέραν της βεβαίωσης παραλαβής των αποβλήτων : 

α. Το είδος των αποβλήτων  

β. Την ποσότητα σε τόνους 

γ. Τα στοιχεία του συλλέκτη μεταφορέα 

δ. Στοιχεία της 1ης εγκατάστασης παραλαβής τους  

ε. Την εργασία ανάκτησης / διάθεσης των αποβλήτων στον τελικό αποδέκτη 

 

Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων, συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την κείμενη κατά 

περίπτωση σχετική νομοθεσία. 

Άρθρο 33ο Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους. Φθορές από 

εγκαταστάσεις & από τον Ανάδοχο 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανοίγει, να μορφώνει & να επαναφέρει στην αρχική κατάσταση τις απαιτούμενες 

με βάση τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες & τις οδηγίες της επίβλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές & αύλακες, για τον 

εντοιχισμό σωλήνων ή οποιονδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί 

οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά του. 

Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η μόρφωση από τον ανάδοχο, οπών φωλεών & αυλακών σε κατασκευές από 

σκυρόδεμα χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού. 

Οιαδήποτε φθορά ή ζημιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του Αναδόχου, σε οιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον 

ανάδοχο, που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει & να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν την ζημιά 

ή την φθορά στην προτέρα τους κατάσταση. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση των εργασιών, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην 

σύμβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεσή τους, 

με τα μέσα που χρησιμοποιεί (ικριώματα κ.λ.π.) & να ρυθμίσει την εκτέλεση των εκτελούμενων απ’ αυτόν εργασιών, 

ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες. 

Άρθρο 34ο Εξυπηρέτηση υπαλλήλων της Υπηρεσίας επίβλεψης 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα εργοστάσια που τυχόν 

κατασκευάζονται τμήματα του έργου & γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα 

υπηρεσία. Ο διευθύνων από μέρους της Αναδόχου επιχείρησης τα έργα 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 (άρθρο 138 παρ. 14 του 

ν. 4412/2016). 
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Άρθρο 35ο Εξυπηρέτηση Οργανισμών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι μπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα κοινής ωφέλειας που 

θα πρέπει να μετατεθούν από τους κυρίους τους. 

Με τις εργασίες αυτές ο Ανάδοχος δεν θα έχει καμία ανάμειξη, υποχρεούται όμως να παρέχει κάθε διευκόλυνση για 

την εκτέλεσή τους χωρίς να δικαιούται οιασδήποτε αποζημίωσης, για λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην 

εκτέλεση του έργου του. 

Άρθρο 36ο Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων 

Μέχρι την οριστική παραλαβή ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οιαδήποτε αιτία εκτός αν 

αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οιαδήποτε βλάβη επέρχεται στο έργο, για 

οιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών & γενικά για οιαδήποτε ζημιά του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή 

ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε μη χρήση κατάλληλων μέσων ή σε οιαδήποτε άλλη αιτία, που θα 

συμβεί εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου & του υποχρεωτικού χρόνου συντήρησης (αρ. 171 του ν. 

4412/2016), εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας του 

τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 157 του ν. 4412/2016.  

Αν το έργο ή τμήμα αυτού παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή, οι βλάβες, κλοπές ή βανδαλισμοί από την 

χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού εκτός αν άλλως ορίζεται στην 

σύμβαση. 

Γενικά για τις βλάβες στα έργα & την αναγνώριση αποζημιώσεων έχουν εφαρμογή όλες οι προβλεπόμενες διατάξεις 

του άρθρου 157 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 37ο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου 

Στο παρόν έργο απαιτείται Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου διότι ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του υπερβαίνει το 

ποσό των 1.500.000€ χωρίς Φ.Π.Α. (παρ. 2 του άρθρου 158 του ν. 4412/16). 

Το Π.Π.Ε. ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφει τις φάσεις 

ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε πλήρη εναρμόνιση και περιλαμβάνει το 

χρονοδιάγραμμα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου και τον τρόπο και τις 

λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να ικανοποιούνται οι 

απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας. 

Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης του 

έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκμηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους. 

Για το έργο απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

αποφάσεων ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β΄ 1265), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/ 24.7.2001 (Β΄ 1013 ), ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Β΄ 

928) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Την ποιότητα των δημόσιων έργων αφορούν 

και οι παρακάτω αποφάσεις: α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (Β΄ 94), β) ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β΄ 624) του 

Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, γ) η Δ14/43309/5.3.2001 (Β΄ 332) του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και δ) ΔΙΠΑΔ/οικ. 12/13.01.2009 (Β΄ 125Β/ 27.01.2009). 

Η ανάπτυξη του προγράμματος ποιότητας του έργου γίνεται σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής η αμοιβή της οποίας 

εμπεριέχεται ανηγμένα στις τιμές της προσφοράς. 
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Όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο 

ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται 

Πρόγραμμα ποιότητας έργου, σύμφωνα με την Απόφ. ΔΙΠΑΔ 611/01(ΦΕΚ 1013Β/2-8-01) (αποκλειστική προθεσμία) 

και τις διατάξεις του Άρθρου 158 του Ν. 4412/2016 

Περιεχόμενα (ενδεικτική διάρθρωση) του ΠΠΕ (σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ.ΔΙΠΑΔ/οικ/611/24-7-01) 

ΤΜΗΜΑ Ι 

1. Εισαγωγή 

1.1 Αντικείμενο του Προγράμματος Ποιότητας 

1.2 Πολιτική Ποιότητας για το έργο 

1.3 Δομή Προγράμματος Ποιότητας 

2. Περιγραφή έργου 

2.1 Μέθοδοι κατασκευής 

2.2 Έλεγχοι και Δοκιμές 

2.3. Χρονοδιάγραμμα εργασιών 

3. Χρησιμοποιούμενοι πόροι 

3.1 Ανθρώπινο Δυναμικό 

3.1.1 Οργανόγραμμα έργου 

3.1.2 Αρμοδιότητες κυρίων στελεχών 

3.1.3 Στελέχωση του έργου 

3.2 Υλικά και υπηρεσίες 

3.2.1 Υλικά 

3.2.2 Υπηρεσίες 

3.3 Εξοπλισμός 

3.3.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός (μηχανήματα) 

3.3.2 Μετρητικός εξοπλισμός 

4. Διαχείριση 

4.1 Διαχείριση εγγράφων 

4.1.1 Διαχείριση του Προγράμματος Ποιότητας 

4.1.2 Κωδικοποίηση εγγράφων εντύπων 

4.1.3 Δελτία ελέγχου και λοιπά έντυπα 

4.1.4 Αρχειοθέτηση 

4.2 Μη συμμορφώσεις, Διορθωτικές / προληπτικές ενέργειες 

4.3 Επιθεωρήσεις 

4.4 Ανασκοπήσεις 

5. Άλλα θέματα 

5.1 Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 

5.2 Ασφάλεια και Υγεία 

5.3 Προστασία περιβάλλοντος 

6. Παραπομπές - Αναφορές 

6.1 Σχέδια 

6.2 Πρότυπα, Κανονισμοί, Τεχνικές Προδιαγραφές 

6.3 Σύνδεση με Σύστημα Ποιότητας αναδόχου 

ΤΜΗΜΑ II 

7. Προγράμματα Ενεργειών 

Το λειτουργικό τμήμα του ΠΠΕ αποτελούν τα προγράμματα ενεργειών, κάθε ένα από τα οποία αναφέρεται σε 

συγκεκριμένο τμήμα ή σε συγκεκριμένη ενότητα του έργου και περιγράφει τις διαδοχικές ενέργειες που απαιτούνται 

για τη\ κατασκευή του. 

Τα προγράμματα ενεργειών περιλαμβάνουν οπωσδήποτε όλους τους ελέγχους και δοκιμές του έργου. 
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Στα προγράμματα ενεργειών: 

- αναλύονται οι φάσεις και οι δραστηριότητες για την κατασκευή κάθε τμήματος (πχ εκσκαφή βάθρων) ή λειτουργικής 

ενότητας (πχ κατασκευή άνω διάβασης) 

- καθορίζονται τα σημεία στα οποία απαιτείται έγκριση πριν από τη συνέχιση των εργασιών (Σημεία Στάσης για 

Έγκριση, ΣΣΕ) 

- καθορίζονται τα έγγραφα αναφοράς που εφαρμόζονται (πχ οδηγίες, προδιαγραφές, πρότυπα, συμβατικές 

απαιτήσεις) 

- περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες για κάθε φάση και δραστηριότητα (πχ οι έλεγχοι που θα γίνουν) 

- καθορίζονται τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή των αποτελεσμάτων (πχ έντυπα 

εργαστηριακών δοκιμών, δελτία ελέγχου εργασιών κτλ) 

- καθορίζονται οι εμπλεκόμενοι σε κάθε φάση και δραστηριότητα φορείς (πχ Ανάδοχος, Υπεργολάβος, Κύριος του 

Έργου, Τρίτος) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Τα θέματα που περιλαμβάνονται στο ΠΠΕ, ανάλογα με την έκταση και τα περιεχόμενο τους, είναι δυνατό είτε να 

περιέχονται στο ΠΠΕ είτε να επισυνάπτονται σε Παραρτήματα που το συνοδεύουν. 

 

Υπεύθυνος ποιότητας έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει με ένα εξειδικευμένο στέλεχος τη θέση του 

Υπεύθυνου Ποιότητας έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει τα άτομα εκείνα που έχουν αρμοδιότητες σε 

θέματα διασφάλισης ποιότητας και να προσδιορίσει γραπτά αυτές τις αρμοδιότητες στο ΠΠΕ που θα υποβάλει. Ο 

Υπεύθυνος Ποιότητας θα έχει πλήρη εξουσία, ώστε να διασφαλίζεται ότι η πολιτική ποιότητας είναι γνωστή σε όλο το 

προσωπικό και εφαρμόζεται, ότι το ΠΠΕ, που εγκρίθηκε, εφαρμόζεται, καθώς επίσης και να αναφέρει στον 

προϊστάμενο του εργοταξιακού γραφείου, σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, ώστε να 

λαμβάνονται μέτρα βελτίωσης του. 

Επίσης ο Υπεύθυνος Ποιότητας οφείλει να προμηθευτεί αρμόδια τις σχετικές με το αντικείμενό του διαδικασίες του 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας της Υπηρεσίας, εφόσον διατίθεται τέτοιο, για να τις λάβει υπόψη του κατά την 

εκτέλεση των εργασιών κατασκευής, αλλά και κατά τη σύνταξη του προγράμματος ποιότητας του έργου και των 

υποστηρικτικών εγγράφων. 

Άρθρο 38ο Ποιότητα & προέλευση υλικών & ετοίμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων – 

Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης 

Όλα τα υλικά κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς βλάβες & ελαττώματα. 

Τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές.  

Επίσης, όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα, τους 

ισχύοντες κανονισμούς & προδιαγραφές των Υπουργείων, καθώς επίσης & με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, 

αρίστης ποιότητας & της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την 

ποιότητα, την εμφάνιση κ.λπ.  

Σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την 

διευθύνουσα υπηρεσία, υποχρεούται να υποβάλει τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία (προέλευση, διαφημιστικά & κυρίως 

τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας & λοιπά χρήσιμα στοιχεία 

& δείγματα των βασικών υλικών & του εξοπλισμού, σύμφωνα με την εντολή της υπηρεσίας, που ενσωματώνονται στο 

έργο καθώς & όλων των συσκευών, οργάνων & λογισμικού, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τον αυτόν 

ή/& υπεργολάβους του κατά την κατασκευή του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στοιχεία 
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τεκμηρίωσης της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις της σύμβασης & δείγματα (κατά περίπτωση), για τα υλικά, 

είδη, όργανα & συσκευές που ορίζονται στα συμβατικά τεύχη. 

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει την χρησιμοποίηση οιουδήποτε υλικού, 

εξοπλισμού, οργάνου ή συσκευής ή/& επί μέρους στοιχείου του έργου, για το οποίο δεν τεκμηριώνεται, κατά την 

κρίση της Υπηρεσίας, ότι τα χαρακτηριστικά & οι επιδόσεις είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα συμβατικά τεύχη. Από 

ενδεχόμενη απόρριψη του προτεινόμενου υλικού ή είδους από την Υπηρεσία λόγω ελλιπούς τεκμηρίωσης, δεν 

προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/& παράτασης προθεσμίας. 

Για τα διάφορα μηχανήματα, υλικά, συσκευές κτλ., οιασδήποτε προέλευσης, που παραγγέλλονται έτοιμα από το 

εμπόριο (δηλ. δεν κατασκευάζονται ειδικά με συγκεκριμένες προδιαγραφές για το έργο), των οποίων οι ιδιότητες & τα 

χαρακτηριστικά τυχόν δεν καθορίζονται επακριβώς στα συμβατικά τεύχη & για την πρόληψη πιθανών παρερμηνειών, 

ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την παραγγελία, με μέριμνα & δαπάνη του, να υποβάλλει για έγκριση στην 

Υπηρεσία δείγματα υλικών, συσκευών ή μηχανημάτων, τα οποία πρόκειται να συμπεριλάβει στο έργο, μαζί με τα 

ονόματα προμηθευτών & τυχόν υπάρχοντα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται, κατ’ ένδειξη, ότι τα είδη που θα 

παραγγελθούν συμφωνούν με τους γενικούς όρους των συμβατικών τευχών. 

Τα κατατιθέμενα δείγματα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά για όλην την αποστολή & τα υλικά δεν θα 

χρησιμοποιηθούν πριν ελεγχθούν & εγκριθούν αρμόδια τα δείγματα. 

Σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχουν δείγματα, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει πιστοποιητικά δοκιμών, συνοδευόμενα από 

τεχνικά φυλλάδια & τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή τους εις τριπλούν, μεταφρασμένα στην ελληνική 

γλώσσα. 

Για τις περιπτώσεις που αυτό έχει σημασία για τα έργα, ο Ανάδοχος θα συνοδεύει τα υποβαλλόμενα στοιχεία με 

γενικά σχέδια, εις τριπλούν, που θα εμφανίζουν σε κατάλληλη κλίμακα την διάταξη των μηχανημάτων & συσκευών 

που θα παραγγελθούν, μέσα στους χώρους εγκατάστασής τους & που θα αναγράφουν τις γενικές εξωτερικές 

διαστάσεις τους. 

Οι ανωτέρω υποβολές στοιχείων στην Υπηρεσία για έγκριση, πρέπει να γίνονται έγκαιρα πριν από την παραγγελία, 

κατά τρόπον ώστε η Υπηρεσία, αφού εκτελέσει τις οποιεσδήποτε κατ’ αυτήν αναγκαίες δοκιμές & διερευνήσει 

κατάλληλα το θέμα, να έχει στην διάθεσή της επαρκή χρόνο για να διατυπώσει διαφωνία, αποδοχή, ή οιαδήποτε 

παρατήρηση & να απομένει επίσης επαρκής χρόνος στον Ανάδοχο για να αναπροσαρμόσει, σύμφωνα με τις απόψεις 

της Υπηρεσίας την παραγγελία του. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο χρονοδιάγραμμα του έργου θα εξασφαλίζονται τα κατάλληλα χρονικά περιθώρια πριν 

από τις παραγγελίες των εν λόγω μηχανημάτων, υλικών, συσκευών & έτοιμων προϊόντων & θα γίνεται έγκαιρη 

πρόβλεψη παραγγελιών, ώστε να μην δημιουργούνται καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων. 

Η μία σειρά (από τις τρεις) των στοιχείων κτλ. που υπέβαλε ο Ανάδοχος, επιστρέφεται σε αυτόν μαζί με την κατά τα 

ανωτέρω έκφραση των απόψεων της Υπηρεσίας. 

Η έγκριση των ειδών αυτών από την Υπηρεσία, που γίνεται για την πραγματοποίηση της παραγγελίας από τον 

Ανάδοχο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του & την υποχρέωσή του να είναι τα είδη που θα 

εγκαταστήσει σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη & να αποδειχθεί τούτο κατά τις δοκιμές & παραλαβές των 

εγκαταστάσεων. 

Εξάλλου παραμένει στο ακέραιο το δικαίωμα της Υπηρεσίας να προβεί σε τυχαία δειγματοληψία επί των υλικών, 

συσκευών, μηχανημάτων, έτοιμων προϊόντων κτλ. που προσκομίσθηκαν στο εργοτάξιο & να εκτελέσει δοκιμές 

παραλαβής, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, να διατάξει δε την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε είδους 
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υλικού, μηχανήματος, συσκευής, ετοίμου προϊόντος κτλ., που δεν πληροί τους συμβατικούς όρους που αναφέρονται 

στην ποιότητα & τα χαρακτηριστικά του. 

Οιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλμένη επιλογή από τον Ανάδοχο, & απόρριψή της από την 

Υπηρεσία, καθώς & η επανυποβολή νέων στοιχείων από τον Ανάδοχο, δεν θα αποτελεί λόγο για παράταση των 

συμβατικών προθεσμιών αποπεράτωσης του έργου. 

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει την ενσωμάτωση στο έργο προϊόντων για τα 

οποία θα εκφράζονται αμφιβολίες διαθεσιμότητας ανταλλακτικών, αξιοπιστίας της παραγωγής (βιοτεχνικής ή 

βιομηχανικής) ή ύπαρξης οργανωμένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα (για εισαγόμενα προϊόντα από το εξωτερικό). 

Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογήσει μόνη εκείνη ότι τα οιαδήποτε σχετικά προϊόντα θα 

λειτουργούν αξιόπιστα κάτω από τις συνθήκες για τις οποίες προορίζονται, επί την χρονική περίοδο για την οποία 

προορίζονται, & με προϋπόθεση εύλογης δαπάνης συντήρησης, κατά τα λοιπά όπως τυχόν ορίζεται στην ΣΥ. Από τα 

κατά τα ανωτέρω δικαιώματα της Υπηρεσίας για προϊόντα, κατά τα άλλα σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, δεν 

προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/& παράτασης προθεσμίας. 

Για τα υλικά που ο έλεγχος απαιτεί εργαστηριακές εξετάσεις, αυτές γίνονται από τον αρμόδιο αναγνωρισμένο 

εργαστήριο με μέριμνα & ευθύνη του Αναδόχου.  

Οι δαπάνες για τις εξετάσεις αυτές καθώς επίσης & κάθε άλλη σχετική δαπάνη τους (αποκαταστάσεις κλπ), βαρύνουν 

τον ανάδοχο του έργου.  

Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα ή μη των υλικών, τα ελαττώματα & την παράλειψη συντήρησης του έργου, έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν. 

Για την ευθύνη του Αναδόχου για ελαττώματα που διαπιστώνονται μετά την οριστική παραλαβή του έργου, έχουν 

εφαρμογή οι πάγιες διατάξεις του αστικού κώδικα. 

Άρθρο 39ο Ασφάλιση 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 144 του ν. 4412/16 o Ανάδοχος οφείλει – με μέριμνα & δαπάνη του να συνάψει 

ασφαλιστικές συμβάσεις που να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα & αντικείμενα ασφάλισης) που 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια προσκομίζονται κατά την υπογραφή της σύμβασης του έργου.  

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Κατά την σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του & να συμμορφώνεται με 

τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων. 

Ομοίως, εφόσον το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους της ΕΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να έχει υπόψη του την 

περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης & να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών 

Οδηγιών. 

1.2. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

1.3. Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.Δ. 400/1970 οι 

αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ. 400/1970 & συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως 

ασφαλιστήρια του Έργου. 
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1.4. Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα προσυπογράφεται 

από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας & διέπεται από το Ν.Δ. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε με το 

Π.Δ. 118/ 1985. 

1.5. Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις & τις 

ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από την σύμβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις 

προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ. 

Και ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή & πράγματα 

& πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 

1.6. Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις: 

- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. 

- Θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου, της 

υπολοίπου Σ.Υ. &των λοιπών συμβατικών τευχών. 

- Θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ. 

Η έγκριση του ΚτΕ έχει την έννοια του ελέγχου & της εκ μέρους του αποδοχής ότι οι όροι των ασφαλιστικών 

συμβάσεων ανταποκρίνονται με επάρκεια στους όρους του παρόντος άρθρου & των λοιπών όρων της Σ.Υ. 

1.7. Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί Ασφαλιστικό βάρος & που είναι 

απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται με την έναρξη ισχύος της 

ασφαλιστικής περιόδου. 

1.8. Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως & οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον Νόμο 487 / 76 & το Π.Δ. 237 

/ 86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραμένει αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου. 

1.9. Οι ασφαλιστικές Εταιρείες θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης & του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν για το παρόν έργο & 

θα μπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερή έργα χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών Δημοπράτησης & η 

Ελληνική Νομοθεσία. 

Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται 

στην υποβολή οιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου. Οπωσδήποτε, μαζί με το ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο θα πρέπει να υποβάλλεται ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικό με τις δραστηριότητες της ασφαλιστικής 

εταιρείας & σημείωμα που να αναφέρει παρεμφερή έργα που έχει ασφαλίσει στην Ελλάδα.  

1.10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστικών κάθε στοιχείο από την Τεχνική Προσφορά 

που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος & κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο ΚτΕ, υπόψη των διαγωνιζόμενων, 

όπως επίσης & τις εν συνεχεία έρευνες & μελέτες που εκτέλεσε-συνέταξε ως Ανάδοχος κατά την εκπλήρωση 

των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ. από τους 

εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν.   

Επισημαίνεται ακόμη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συμβεί στο έργο από οιαδήποτε αιτία 

ακόμη & από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τόσο τον ΚτΕ όσο & τους ασφαλιστές του. 

1.11. Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα 
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- 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 & ελέγχων. 

Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για οιασδήποτε 

φύσης αποζημιώσεις. 

1.12. Κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν & 

δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της Σ.Υ. περί « Ασφαλίσεων » & ότι 

με το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως & χωρίς καμία εξαίρεση όλοι οι όροι & απαιτήσεις που αναφέρονται 

στο παρόν άρθρο της Σ.Υ. 

Διαφορετικά ο ΚτΕ χωρίς προειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρεία 

της προτίμησής του στο όνομα, για λογαριασμό & με δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτήν θα ενεργεί 

με ανέκκλητη εντολή & για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. 

1.13. Επισύρετε η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: 

α) Οι αλλοδαπές & συνεπώς & οι Ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά στην 

αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων & κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς κανόνα 

Δημοσίας Τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400 / 1970 είναι άκυρο. 

β) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν επικυρωθεί από 

φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων. 

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ  

2.1. Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης, ή 

αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε 15 ημέρες από την σχετική ειδοποίηση. 

2.2. Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ή 

οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν από το ΚτΕ σαν μη συμβατές με τις αντίστοιχες συμβατικές 

απαιτήσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνομα & με δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) 

ασφαλιστική(ες) σύμβαση(εις) στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή & για λογαριασμό του 

σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα & οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύμβαση(εων) θα καταβληθούν 

από τον Ανάδοχο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την σχετική ειδοποίηση. 

2.3. 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 οιασδήποτε 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 Δημόσιο. 

Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται: 
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- -για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους & 

- -για τα λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλόμενων ποσών . 

2.4.  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 & για λογαριασμό του Αναδόχου, μετά την προηγούμενη 

ειδοποίησή 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.2.3. του παρόντος άρθρου. Οι 

τόκοι υπερημερίας θα προσμετρούνται από την ημερομηνία καταβολής των ασφαλίστρων. 

2.5. 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. Ο ΚτΕ, 

σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό & θα έχει το δικαίωμα να 

εισπράξει τα οφειλόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 2.3. ανωτέρω. 

2.6.  Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύμβαση, παραλείψει, 

ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οιαδήποτε ζημία κλπ., για οιαδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει 

την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάστασή 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 & θα το συμψηφίσει με την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωμή του. Εάν δεν 

προβλέπεται προσεχής πληρωμή, ο ΚτΕ θα το εκπέσει από τις οιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια 

του. 

2.7. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το Έργο, σε οιαδήποτε 

φάση & αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων από τον ΚτΕ & τα έξοδα της 

ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο κατά τα ανωτέρω. 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚτΕ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΕΚΚΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1. Ο έλεγχος των ασφαλιστικών συμβάσεων των οποίων η ασφαλιστική περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της 

Σύμβασης ανάθεσης θα γίνει από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

3.2.  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβασης απαραιτήτως «Βεβαίωση Ασφάλισης» 

(Cover Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις & τα όρια αποζημίωσης που θα περιλαμβάνει το 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο, συνοδευόμενη από την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1.12 του παρόντος 

άρθρου. 

Στην περίπτωση αυτήν, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός τριάντα (30) 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

3.3 Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συμβάσεις των παρακάτω παραγράφων 4.1, 4.2 & 4.3. 

3.4  Ο έλεγχος από τον ΚτΕ θα αφορά: 

- την φερεγγυότητα των προτεινόμενων ασφαλιστικών εταιριών 

- την συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων προς τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου & τους 

υπόλοιπους όρους της Σ.Υ. 
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3.5. Σε περίπτωση αντιρρήσεων του ΚτΕ επί της ασφαλιστικής σύμβασης ισχύουν τα επόμενα: 

i. Ο Ανάδοχος οφείλει πλήρη συμμόρφωση προς τις παρατηρήσεις του ΚτΕ. Προς τούτο, εντός δέκα πέντε 

(15) ημερών από λήψεως της σχετικής ειδοποίησης του ΚτΕ, θα υποβάλει την αναμορφωμένη 

ασφαλιστική σύμβαση προς επανέλεγχο. 

ii. Αν & η νέα ασφαλιστική σύμβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον ΚτΕ, τότε ο ΚτΕ δύναται 

να εφαρμόσει τις προβλέψεις της παρ. 2.1. του παρόντος άρθρου. 

3.6. Σε περίπτωση συμφωνίας του ΚτΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο ασφάλιστρο & να υποβάλει στην 

Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύμβαση με τα αποδεικτικά καταβολής του πρώτου ασφαλίστρου, στην 

προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο των προθεσμιών της παρούσας. 

3.7. Ο έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύμβασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, ούτε απομειώνει 

οιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο & γενικά την σύμβαση του έργου. 

4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

4.1. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» 

4.1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως & «κατά παντός κινδύνου» & σύμφωνα με τους όρους των 

συμβατικών τευχών, την Ελληνική & Κοινοτική νομοθεσία, για το συμβατικό τίμημα του έργου 

συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αναπροσαρμογών αυτού (θετικών ή αρνητικών).  

4.1.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, την 

αναπροσαρμογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με το πραγματικό συμβατικό τίμημα του 

έργου. 

4.1.3. Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ή καταστροφής, μερικής ή ολικής, 

που οφείλεται ή προκαλείται από οιονδήποτε λόγο ή αιτία, όπως απεργίες, κοινωνικές ταραχές, τρομοκρατικές 

ενέργειες, δολιοφθορές, κακοτεχνίες, λανθασμένη  μελέτη ή/και κατασκευή, ελαττωματικά υλικά 

(manufacturer’s risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο λάθος κλπ), λανθασμένη εργασία, ελλιπή 

συντήρηση, κακή λειτουργία του έργου κλπ. 

Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 

- Βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω & εξαιρετικά σπάνιας 

εμφάνισης. 

- Βλάβες / καταστροφές από σεισμούς & άλλα συναφή με το Έργο ατυχήματα & ζημιογόνα συμβάντα. 

Όμοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από την παραλαβή τους μέχρι την 

ενσωμάτωσή τους στο Έργο. 

4.1.3. Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει & την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης του Έργου. Η διάρκεια της ασφάλισης 

αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης & λήγει με την Οριστική Παραλαβή του Έργου. 

4.1.4. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μην περιλαμβάνει ζημιές (οι οποίες εξαιρούνται διεθνώς) 

προκαλούμενες από τις ακόλουθες –και μόνον αυτές- αιτίες. 

α. πόλεμο, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναμης στην χώρα, ανταρτική δράση, επανάσταση, 

τρομοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας, εμφύλιο πόλεμο. 
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β. Ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή κατάλοιπα από καύση 

πυρηνικού καυσίμου. 

γ. ωστικά κύματα προσκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινούμενα με ταχύτητα 

ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή με υποηχητική ταχύτητα. 

4.1.5. Στην ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της 

υπασφάλισης. 

4.1.6. Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται κατά παντός κινδύνου & οι μόνιμες ή/και προσωρινές εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις & η τυχόν ¨παρακείμενη περιουσία¨ καθώς επίσης & ο πάσης φύσεως εξοπλισμός στην περιοχή 

του Έργου, που θα χρησιμοποιηθεί για το Έργο, σύμφωνα με την σχετική περιγραφή τους από τον Ανάδοχο. 

4.2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

4.2.1. Αντικείμενο ασφάλισης 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» του Αναδόχου έναντι Τρίτων & οι ασφαλιστές θα 

υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική 

βλάβη & για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή & ζώα, που προξενούνται καθ΄ όλην την διάρκεια 

του έργου εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών του Έργου & 

διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, & εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το αντικείμενο της ασφάλισης περιλαμβάνει & την αστική ευθύνη έναντι τρίτων 

για λόγους μη εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων & πρόκλησης υποβάθμισης του Περιβάλλοντος κατά την 

διάρκεια της κατασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1650/86 για την προστασία του Περιβάλλοντος. 

Θα καλύπτονται επίσης & ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες / εγκαταστάσεις 

4.2.2. Διάρκεια της Ασφάλισης 

Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης & λήγει με το πέρας της περιόδου της 

υποχρεωτικής συντήρησης (οριστική παραλαβή). 

4.2.3. Όρια Αποζημίωσης 

Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, 

κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα είναι τα ακόλουθα: 

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

ζημιωθέντων Τρίτων                     300.000,00 € 

β. Για σωματική βλάβη ή θάνατο Τρίτων κατά άτομο                  300.000,00 € 

γ. Για σωματική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων

                   1.450.000,00 € 

δ. Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλην την διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης 

έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου θα είναι κατ΄ ελάχιστον    

                                                              2.940.000,00 € 

4.2.4. Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισμένος για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων & κατά την περίοδο συντήρησης του 

έργου, με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ή με άλλο ανεξάρτητο, εκδιδόμενο πριν από την έναρξη της αντίστοιχης 
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περιόδου συντήρησης & το οποίο θα υποβάλλεται εγκαίρως στον ΚτΕ για έλεγχο. Το ανώτατο αθροιστικό όριο 

ευθύνης των ασφαλιστών ορίζεται στην παράγραφο 4.2.3. 

Στο ασφαλιστήριο θα προβλέπεται & κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι του απασχολούμενου 

στο έργο του εργατοτεχνικού προσωπικού για την περίπτωση ατυχήματος (ευθύνη εργοδότου). Τα 

προβλεπόμενα ελάχιστα όρια αποζημιώσεων (πέραν των αποζημιώσεων της βασικής κοινωνικής ασφάλισης, 

π.χ. Ι.Κ.Α.) θα είναι 88.050,00 Ευρώ ανά άτομο & ατύχημα, 450.000,00 Ευρώ σε περίπτωση ομαδικού 

ατυχήματος & 880.000,00 Ευρώ αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης για όλην την διάρκεια ισχύος της 

ασφαλιστικής κάλυψης. 

4.4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» 

4.4.1. Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» θα καλύπτεται & ο Κύριος ή Βασικός (Ειδικός & 

Συνήθης ¨Βαρέως Τύπου¨) Μηχανικός Εξοπλισμός, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του Έργου. 

4.4.2. Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά & την ταυτότητα των 

αντίστοιχων Μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των 

μηχανημάτων με καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναμικότητας. 

4.4.3. Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οιασδήποτε 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. 

4.4.4. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ αποζημίωση για τυχόν ζημία 

ή ολική απώλεια μηχανήματος κλπ. ακόμη & για την περίπτωση ανωτέρας βίας, εκτός από τις περιπτώσεις της 

παρ.4.1.4. του παρόντος άρθρου. 

4.4.5. Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει & την μετακίνηση, την μεταφορά & τους αναγκαίους ελιγμούς όλων 

των μηχανημάτων προς & από την περιοχή του Έργου. Η ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη την χρονική 

περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου μέχρι την απομάκρυνσή τους από αυτό. 

4.4.6. Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου» των μηχανημάτων έργων μπορεί να γίνεται με ανεξάρτητο ενιαίο 

ασφαλιστήριο, το οποίο ο Ανάδοχος ενδεχόμενα να διατηρεί σε ισχύ για μέρος ή το σύνολο του μηχανικού 

εξοπλισμού του. 

Στην περίπτωση αυτή, για να αποφεύγεται διπλή ασφάλιση ο Ανάδοχος θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από 

την Ασφαλιστική Εταιρεία ότι τα Μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο έργο 

«καλύπτονται για τις ίδιες ζημιές τους με το Ασφαλιστήριο υπ΄ αρ.…………………. το οποίο είναι σε ισχύ & 

ανανεώνεται κανονικά». 

Οι όροι ασφάλισης & οι αποζημιώσεις στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να μην είναι κατώτεροι από τους 

όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

4.5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Ε.) 

4.5.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα 

Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα & τα αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων που προορίζονται για τις ανάγκες & την 

εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών & συντήρησης του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές 

διατάξεις. 

4.5.2. Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων & την φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος 

υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επίβλεψη για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 
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4.5.3. Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί εγγράφως, χωρίς τα 

μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθμιση. 

4.5.4. Διευκρινίζεται ότι τα αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων πρέπει να έχουν ατομική ασφάλιση με βάση τον 

αριθμό κυκλοφορίας τους & όχι τον αριθμό πλαισίου τους. Ως αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων , που 

εφοδιάζονται με πινακίδες Μ.Ε. σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ενημέρωση του σχετικού πίνακα από την 

Αρμόδια Επιτροπή Κατάταξης θεωρούνται τα αναφερόμενα παρακάτω: 

Φορτωτής, εκσκαφέας, εκσκαφέας-φορτωτής, τρακτέρ-κομπρεσέρ, φορτωτής-κομπρεσέρ, προωθητής, 

ισοπεδωτής, γερανός, αντλία σκυροδέματος, μπετονιέρα αυτοφορτωνόμενη, γεωτρύπανο, σφύρα, υδραυλική, 

μηχάνημα επούλωσης λάκκων, εκχιονιστικό, γομωτής, καδοφόρο, κόσκινο μηχανικό, εργοταξιακό αυτοκίνητο 

(τάμπερ), χιονοδιαστρωτήρας, κλιμακοφόρο, αναβατόριο, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, αλατοδιανομέας, 

εκτοξευτής ασβεστοκονιάματος, αμμοβολιστικό, μεταφορική ταινία, κλιματιστικό, παρασκευαστής μπετόν, 

λιπαντής, μετατοπιστικό βαρέων αντικειμένων, επεξεργαστής απορριμμάτων. Πρέσα απορριμμάτων, 

πυροσβεστικό, σπαστήρας ελαστικών-πλαστικών, σταθμός βάσης & καταβρεκτήρας, καθώς & οιοδήποτε άλλο 

μηχάνημα απαιτείται για την έντεχνη & ασφαλή εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας. 

5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

5.1.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς & στα λοιπά ασφαλιστικά 

ταμεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα 

Νομοθεσία. 

5.2.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό & υπαλληλικό προσωπικό του, ημεδαπό & αλλοδαπό, 

έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν 

υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας. 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει & για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με οιαδήποτε σχέση εργασίας, 

οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι & πάσης φύσεως συνεργάτες του Αναδόχου. 

5.3. Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.4.1. & 4.2. του παρόντος άρθρου, ο δε Ανάδοχος 

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

5.4. Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύμβασης εκτέλεσης του έργου. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρ.4. του παρόντος άρθρου θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι 

ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

6.1. Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζόμενος» περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος & το πάσης φύσεως προσωπικό που 

ασχολείται με οιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριμένου Έργου, καθώς 

επίσης & ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) & το προσωπικό αυτού, οι τυχόν Υπεργολάβοι & οι Μελετητές. 

6.2. Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες τον ΚτΕ Υπηρεσίες & το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύμβουλοι του ΚτΕ (και/ή των 

Υπηρεσιών του) & το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους & τις εξαιρέσεις 

της ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του παραρτήματος «Διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων» (cross 

liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόμενων φορέων. 

6.3. Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά: 

- του Αναδόχου 
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- και/ή των υπεργολάβων, μελετητών & συμβούλων του 

- και/ή του ΚτΕ 

- και/ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών  

- και/ή μέρους ή συνόλου του προσωπικού των παραπάνω 

με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητας τους στην 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. 

6.4. Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου, προκειμένου η ασφαλιστική 

εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο την σχετική με την ζημία κλπ., αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει 

προηγουμένως την έγγραφη για τον σκοπό αυτόν συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 

Εφόσον ο ΚτΕ δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα & χωρίς άλλες 

διατυπώσεις (ειδικές, ή άλλου είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου 

κατά της ασφαλιστικής εταιρίας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στον ΚτΕ & η ασφαλιστική 

εταιρεία αποδέχεται από τούδε & υποχρεώνεται να καταβάλει την σχετική αποζημίωση στον ΚτΕ, μετά από 

αίτηση του τελευταίου για τον σκοπό αυτόν. 

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στον ΚτΕ με κανένα τρόπο δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες 

& υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση. 

6.5. Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, των Συμβούλων του, των 

συνεργατών του & των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, 

όχι ηθελημένη, των παραπάνω προσώπων. 

6.6. 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 & προς τον ΚτΕ. 

6.7. Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 4. θα καλύπτεται & η ευθύνη του ΚτΕ και/ή του 

προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 

6.8. Με δεδομένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύμφωνα με την πραγματική του αξία (Αρχική Σύμβαση συν 

συμπληρωματικές συμβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώματος της υποασφάλισης. 

Άρθρο 40ο Έκπτωση του Αναδόχου  

Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της 

υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τον νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 160 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.  

Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του Αναδόχου, αν συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:  

α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του μηνός από της υπογραφής της σύμβασης: 
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i. την έναρξη των εργασιών ή 

ii. την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα & με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση. 

β) Υπερβεί, με υπαιτιότητα του, για χρόνο περισσότερο του μηνός, τον προβλεπόμενο στην σύμβαση χρόνο για την 

ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης. 

γ) Υπερβεί με υπαιτιότητά του, κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, έστω & μια αποκλειστική προθεσμία του 

εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Κατ’ εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά ο Ανάδοχος έχει ήδη 

εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συμβατικού 

αντικειμένου, όπως έχει διαμορφωθεί με τις τυχόν υπογραφείσες συμπληρωματικές συμβάσεις, είναι δυνατή η 

χορήγηση παράτασης των προθεσμιών προς το συμφέρον του έργου, έστω κι αν η καθυστέρηση των εργασιών 

οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Η παράταση χορηγείται στην περίπτωση αυτή χωρίς αναθεώρηση τιμών & με επιβολή 

των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 4412/2016. 

δ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο Ανάδοχος έκπτωτος για τον λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον μία 

φορά, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4412/2016 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του 

έργου & να έχει απορριφθεί, στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων αυτών η ένσταση του Αναδόχου. 

ε) Παρεκκλίνει επανειλημμένα από τα εγκεκριμένα σχέδια ή παραλείπει συστηματικά την τήρηση των κανόνων 

ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην περίπτωση 

αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δυο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο. 

στ) Διαπιστωθεί ότι προσκόμισε πλαστή εγγυητική επιστολή. 

Η ανωτέρω περίπτωση γ΄ εφαρμόζεται αναλογικά & στην περίπτωση παραβίασης των ενδεικτικών προθεσμιών. 

Άρθρο 41ο Μητρώο έργου-φωτογραφίες-βιντεοσκοπήσεις 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς πρόσθετη αμοιβή  να προβεί στην σύνταξη Μητρώου του έργου που 

κατασκευάστηκε, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 170 του ν. 4412/2016 το οποίο υποβάλλεται μαζί με την τελική 

επιμέτρηση & είναι προαπαιτούμενο για την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής του έργου. 

Το περιεχόμενο του Μητρώου του έργου, καθώς & τα υποβληθέντα στοιχεία & ο τρόπος υποβολής αυτών στην 

Υπηρεσίας προσδιορίζονται με την υπ’ αρ. ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1956/Β’/7-6-2017) Αποφ. του Υπουργού 

Μεταφορών & Υποδομών, η εφαρμογή της οποίας είναι υποχρεωτική. 

Η παράλειψη υποβολής του Μητρώου του έργου συνεπάγεται την σύνταξη & εκτύπωση / παραγωγή του από την 

Υπηρεσία σε βάρος & για λογαριασμό του Αναδόχου με την επιβολή πρόσθετης ποινικής ρήτρας στον Ανάδοχο η 

οποία ορίζεται ως τρία στα χίλια (3‰) του αρχικού συμβατικού ποσού. 

Άρθρο 42ο Χρήση έργου ή τμήματός του πριν από την αποπεράτωση 

Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί το όλο έργο ή τμήμα του, αν κατά 

την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για χρήση). 

Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο, ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά & διατηρεί όλα 

τα δικαιώματά του να ελέγξει & να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις & τους 
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συμβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες & υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

σύμβαση. 

Η παραπάνω παραλαβή για χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του ν. 4412/2016. 

Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει την διενέργεια της προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου 

(παρ. 5 άρθρου 169 του ν. 4412/2016). 

Άρθρο 43ο Καθαρισμός κατασκευών - εργοταξίων - εγκαταστάσεων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τμήματος του έργου, ή του όλου έργου μετά την 

περαίωσή του, να αφαιρέσει & να απομακρύνει από όλους τους χώρους του εργοταξίου & των γύρω δρόμων κάθε 

προσωρινή εγκατάσταση, απορρίμματα, μηχανήματα, εργαλεία, ικριώματα, προσωρινές προστατευτικές κατασκευές 

& περιφράγματα, πλεονάζοντα χρήσιμα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει με ειδικευμένο προσωπικό όλους τους χώρους 

του κτιρίου & του εργοταξίου για την παράδοσή τους απολύτως καθαρών & γενικά να μεριμνήσει για ό,τι απαιτείται 

ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ’ όλα έτοιμο για χρήση & λειτουργία. 

Αν μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες, μέσα σε χρονικό 

διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε 

βάρος & για λογαριασμό του Αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούμενης από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό. 

Άρθρο 44ο Βεβαίωση περάτωσης εργασιών. Διοικητική παραλαβή. Χρόνος εγγυήσεως. 

Προσωρινή & οριστική παραλαβή 

Για την βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του ν. 4412/2016 

Για την διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του ν. 4412/2016.  

Ορίζεται χρόνος εγγυήσεως δεκαπένετε (15) μηνών, μετά την πάροδο του οποίου θα γίνει η οριστική παραλαβή του 

έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 του ν. 4412/2016.  

Κατά τον χρόνο εγγύησης & υποχρεωτικής συντήρησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, 

να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση & να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση 

βλαβών κλοπών ή βανδαλισμών από την χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου εκτελούνται με 

έγκριση της υπηρεσίας & η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. 

Αν ο Ανάδοχος παραμελήσει την συντήρηση των έργων ή επέλθει ή επίκειται βλάβη αυτών, τότε καλείται εγγράφως 

όπως μέσα σε ορισμένη προθεσμία συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του. Αν δεν συμμορφωθεί προς την 

παραπάνω διαταγή, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία με οιονδήποτε τρόπο σε 

βάρος & για λογαριασμό του από τις κατατιθέμενες εγγυήσεις ή από τα οφειλόμενα σ’ αυτόν ποσά & σε περίπτωση 

ανεπάρκειας αυτών, το υπόλοιπο βεβαιώνεται σε βάρος του με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου & εισπράττεται 

κατά τις διατάξεις εισπράξεως δημοτικών & κοινοτικών εσόδων. 

Οι εργασίες & ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος ο μορφότυπος του οποίου & η συχνότητα 

καταγραφής συμφωνούνται με την διευθύνουσα υπηρεσία. 

Για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 170 & 171 του ν. 

4412/2016. 
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Απαραίτητο στοιχείο για την Προσωρινή ή Οριστική Παραλαβή του Έργου είναι η εκπλήρωση της υποχρέωσης του 

Αναδόχου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 433 /19-9-2000 Υπουργικής Απόφασης, ισχύουσας από 22-9-2000, κατάρτισης 

Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.), ενημερωμένου σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ΠΔ 

305/96. 

Η διαπίστωση των ανωτέρω γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου, & αναγράφεται ρητά στο σχετικό 

Πρωτόκολλο Παραλαβής, στην περίπτωση δε που δεν υφίσταται ο Φ.Α.Υ. ή δεν είναι αρκούντως ενημερωμένος η 

Επιτροπή μπορεί να μην προβεί στην παραλαβή του Έργου. 

Στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής θα αναφέρεται ότι ο Φ.Α.Υ. εφαρμόσθηκε & ενημερώθηκε μετά την 

Προσωρινή Παραλαβή, ή ότι συμπληρώθηκε με τις εργασίες που εκτελέστηκαν σε εφαρμογή των παρατηρήσεων για 

την αποκατάσταση των ελαττωμάτων. 

Ο Ανάδοχος συντάσσει επίσης φάκελο προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης & λειτουργίας, με βάση το 

μητρώο του έργου & εγχειρίδια λειτουργίας & συντήρησης, που αφορούν σε φθορές λόγω συνήθους χρήσης του 

έργου. 

Κέρκυρα, ...... 

Συντάχθηκε 

 

 

Μίλκα Αργυρού 

Θεωρήθηκε  

Ο Προϊστάμενος Τμήματος  

 

 

Κων/νος Γαστεράτος  

 

Εγκρίθηκε 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων 

 

Χρυστάλλα Παπασωζομένου 

   

   

   

   

   

   

   

   

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗ.Μ.Α.ΤΩΝ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΙ 

Ν. 495/76 

Ν. 1396/83 

Ν. 1430/84 

Ν. 2168/ 93 

Ν. 2696/99 

 

ΦΕΚ 337/Α/76 

ΦΕΚ 126/Α/83 

ΦΕΚ 49/Α/84 

ΦΕΚ 147/Α/93 

ΦΕΚ 57/Α/99 

 

Π. Δ. 395/94 

Π. Δ. 396/94 

Π. Δ. 397/94 

Π. Δ. 105/95 

Π. Δ. 455/95 

 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 221/Α/94 

ΦΕΚ 67/Α/95 

ΦΕΚ 268/Α/95 
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Ν. 3542/07 

Ν. 3850/10 

Ν. 4030/12 

Ν. 4412/16 

 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 

Π. Δ. 413/77 

Π. Δ. 95/78 

Π. Δ. 216/78 

Π. Δ. 778/80 

Π. Δ. 1073/81 

Π. Δ. 225/89 

Π. Δ. 31/90 

Π. Δ. 70/90 

Π. Δ. 85/91 

Π. Δ. 499/91 

ΦΕΚ 50/Α/07 

ΦΕΚ 84/Α/10 

ΦΕΚ 249/Α/12 

ΦΕΚ 147/Α/16 

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΦΕΚ 128/Α/77 

ΦΕΚ 20/Α/78 

ΦΕΚ 47/Α/78 

ΦΕΚ 193/Α/80 

ΦΕΚ 260/A/81 

ΦΕΚ 106/Α/89 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 38/Α/91 

ΦΕΚ 180/Α/91 

Π. Δ. 305/96 

Π. Δ. 89/99 

Π. Δ. 304/00 

Π. Δ. 155/04 

Π. Δ. 176/05 

Π. Δ. 149/06 

Π. Δ. 2/06 

Π. Δ. 212/06 

Π. Δ. 82/10 

Π. Δ. 57/10 

 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΥΑ 130646/84 

ΚΥΑ 3329/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

ΦΕΚ 212/Α/96 

ΦΕΚ 94/Α/99 

ΦΕΚ 241/Α/00 

ΦΕΚ 121/Α/04 

ΦΕΚ 227/Α/05 

ΦΕΚ 159/Α/06 

ΦΕΚ 268/Α/06 

ΦΕΚ 212/Α/06 

ΦΕΚ 145/Α/10 

ΦΕΚ 97/Α/10 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΦΕΚ 154/Β/84 

ΦΕΚ 132/Β/89 

ΦΕΚ 138/Β/91 

ΦΕΚ 187/Β/93 

ΦΕΚ 765/Β/93 

 

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΦΕΚ 450/Β/94 

ΦΕΚ 451/Β/93 

ΦΕΚ 301/Β/94 

ΦΕΚ 73/Β/94 

ΦΕΚ 978/Β/95 

ΦΕΚ 677/Β/95 

ΦΕΚ 1035/Β/96 

ΦΕΚ 113/Β/97 

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΥΑ 14867/825/9.5.2014 

ΥΑ 34331/Δ9.8920 

 

 

 

 

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΦΕΚ 1241/Β/2014 

 

ΦΕΚ 2458/Β/2016 

 

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ 

Π/208/12-9-03 
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ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 

ΚΥΑ αρ.6952/11 

ΥΑ 3046/304/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 

ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 

ΥΑ 21017/84/09 

Πυροσβεστική διάταξη 7, 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

 

ΦΕΚ 987/Β/99 

ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΦΕΚ 708/Β/03 

ΦΕΚ 420/Β/11 

ΦΕΚ 59/Δ/89 

ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΦΕΚ 686/Β/01 

ΦΕΚ 266/Β/01 

ΦΕΚ 16/Β/03 

ΦΕΚ 905/Β/11 

ΦΕΚ 1287/Β/09 

ΦΕΚ 155/Β/96 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ 

οικ/215/31-3-08 

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
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