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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ -ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ–ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ,ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ–ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ
ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΟΦΕΛΟΣ ΚΛΠ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ –
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΤΕΛΗ, ΔΑΣΜΟΙ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ Κ.ΛΠ.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ–ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ–ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩ-
ΦΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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ΑΡΘΡΟ 1  ο   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

1.1 Αντικείμενο  της  παρούσας  Ε.Σ.Υ.  είναι  η  διατύπωση  των  όρων,  σύμφωνα  με  τους  οποίους  θα
κατασκευαστεί  το  έργο  «  ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΤΟΥ  ΙΣΟΓΕΙΟΥ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ  ΧΩΡΟΥ  ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΈΤΟΥΣ 2022)»,  σε συνδυασμό με τις  απαιτήσεις  που καθορίζονται
στα λοιπά συμβατικά στοιχεία της  εργολαβίας, προϋπολογισμού 500.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Σύνολο Εργασιών ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α + Β: 272.925,93 €
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε.: 18,00%  49.126,67 € 

ΣΥΝΟΛΟ:   322.052,60 € 
Απρόβλεπτα: 15,00%  48.307,89 € 

ΣΥΝΟΛΟ:   370.360,49 € 
Απολογιστική Δαπάνη Διαχείρισης 
Αποβλήτων (Α.Ε.Κ.Κ.):

  688,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ:   371.049,29 € 
Πρόβλεψη Αναθεώρησης:   32.176,52 € 

ΣΥΝΟΛΟ:   403.225,81 € 
Φ.Π.Α.: 24,00%  96.774,19 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ:  500.000,00 € 

ΑΡΘΡΟ 2  ο    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ  

2.1. Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η πλήρης αποπεράτωση των εργασιών που απαιτούνται για την
εκτέλεση του έργου :

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΤΟΥ  ΙΣΟΓΕΙΟΥ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ   ΧΩΡΟΥ  ΤΟΥ  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ»,  στον  άξονα  προτεραιότητας  2  «Αστική  αναζωογόνηση  &  λοιπές  δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»  για  τα  έτη  2021-2022  του  Πράσινου  Ταμείου,  στο  ΜΕΤΡΟ  1:  Σύνθετες  αστικές
αναπλάσεις και στη Δράση 1.1.: Συνδυασμός των δράσεων Μέτρου 2.

2.2. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  εκτελέσει  τις  επιπλέον  ή  επί  έλαττον  εργασίες,  στην  περίπτωση  που
θα καταστούν αναγκαίες  τροποποιήσεις κατά την εκτέλεση του έργου, στο πλαίσιο των διατάξεων του
άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021.

2.3. Η  κατασκευή  όλων  των  εργασιών,  όπως  περιγράφονται  στα  συμβατικά  τεύχη  και  σχέδια  και
προδιαγράφονται στο τεύχος των «Τεχνικών Προδιαγραφών». 

2.4. Αρχικό  Οικονομικό  αντικείμενο  της  εργολαβίας  είναι  το  συνολικό  ποσό  (ΣΠ)  της  Προσφοράς
(συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους), αυξημένο κατά το κονδύλιο των
απρόβλεπτων  δαπανών,  τη  δαπάνη  αναθεώρησης  και  την  δαπάνη  Φ.Π.Α.,  όπως  θα
προκύψουν  μετά  τον  επανυπολογισμό  τους  κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  (παρ.4  Άρθρου
135 του Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 3:  ο  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Σύμβαση Κατασκευής (συμφωνητικό).
2. Η Διακήρυξη του έργου.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης
5. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές πίνακας αντιστοίχησης ΕΤΕΠ
7. Η Τεχνική Περιγραφή-Αιτιολογική έκθεση-τεκμηρίωση μελέτης
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης
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9. Οι  εγκεκριμένες  μελέτες  του  έργου  που  θα  χορηγηθούν  στον  ανάδοχο  από  την  υπηρεσία  και  οι
εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση
αυτή  από  τα  συμβατικά  τεύχη  ή  προκύψει  κατά  τις  ισχύουσες  διατάξεις  περί  τροποποίησης  των
μελετών του έργου. 

10. Το  εγκεκριμένο  Χρονοδιάγραμμα  κατασκευής  του  έργου  όπως  αυτό  τελικά  θα  εγκριθεί  από  την
Υπηρεσία.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3.1  Για  τη  δημοπράτηση  του  έργου,  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  και  την  κατασκευή  του,
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

 Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ» (Α ́147)

 Του  Ν.4782/2021  «Εκσυγχρονισμός,  απλοποίηση  και  αναμόρφωση  του  ρυθμιστικού
πλαισίου  των  δημοσίων  συμβάσεων,  ειδικότερες  ρυθμίσεις  προμηθειών  στους  τομείς  της
άμυνας  και  της  ασφάλειας  και  άλλες  διατάξεις  για  την  ανάπτυξη,  τις  υποδομές  και  την
υγεία»

 Των άρθρων 80-110 ν. 3669/2008 (Α ́116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής
Δημοσίων ́Εργων» (ΚΔΕ)

 Του  Ν.4314/2014  (Α’  265)  «Α)  Για  την  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για  την προγραμματική περίοδο 2014-202,  Β)  Ενσωμάτωση της  Οδηγίας  2012/17 του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L156/16.6.2012)  στο
ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  Ν.3419/2005  (Α  ́297)«Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»

 Του Ν.4278/2014 (Α ́157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»

 Του Ν. 4270/2014 (Α ́143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις «όπως ισχύει

 Του ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
υπηρεσιών  του  Δημόσιου  Τομέα  –  Τροποποίηση  Διατάξεων  του  Π.Δ 318/1992  (Α ́161)  και  λοιπές
ρυθμίσεις» (Α ́74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.

 Μέχρι  τις  31/12/2016  του  Ν.3886/2010  (Α  ́173)  «Δικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη
δημοσίων  συμβάσεων  Εναρμόνιση  της  Ελληνικής  νομοθεσίας  με  την  Οδηγία  89/665/ΕΟΚ
του  Συμβουλίου  της  21  Ιουνίου  1989  (L395)  και  την  Οδηγία  92/13/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου
της  25ης  Φεβρουαρίου  1992  (L76),  όπως  τροποποιήθηκαν  με  την  Οδηγία  2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου2007 (L335)»

 Του ν.4129/2013 (Α ́52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 Του άρθρου 26 του ν.42024/2011 (Α226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός

των μελών του με κλήρωση»
 Του ν.4013/2011 (Α ́204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
 Του ν.3861/2010(Α ́112)»Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις».

 Του ν.3548/2007 (Α ́68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

 Μέχρι την 31/12/2016 του Π.Δ 113/2010 (Α ́194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» όπως
ισχύει

 Ο Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α ́30) όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3414/2005 (Α ́79) για
τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του ΕΣΡ, το Π.Δ 82/1996 (Α ́66)
«Ονομαστικοποίηση  των  μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες
ανάληψης  έργων  ή  προμηθειών  του  Δημοσίου  ή  των  Νομικών  προσώπων  του  ευρύτερου  δημόσιου
τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και υπ’ αριθμ.20977/2007 (Β ́1673) σχετικά με τα
«Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  Ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το
Ν.3414/2005,  καθώς  και  η  απόφαση  του  Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών  υπ’  αριθμ.
1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (|Β ́1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες».

 Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Α ́248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
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3.2.Ισχύοντες Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές

3.2.1.Ο Ελληνικός  Κανονισμός για  τη Μελέτη  και  Κατασκευή  Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΦΕΚ
1561/2-6-16) και ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ 2000, ΦΕΚ 2184 Β/20-12-1999, ΦΕΚ
1564 Β/22-12-2000, ΦΕΚ 781 Β/18-06-2003, ΦΕΚ 1154 Β/12-08- 2003, ΦΕΚ 1153 Β/12-08-2003, ΦΕΚ
447 Β/05-03-2004, ΦΕΚ 270 Β/16-03-2010).

3.2.2.Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά
τσιμέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001)

3.2.3.Κανονισμός  Τεχνολογίας  Χαλύβων  Οπλισμού  Σκυροδέματος  (ΦΕΚ  1416/Β/17-07-2008  &  ΦΕΚ
2113/Β/13-10-2008), καθώς και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε
εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστημάτων προέντασης κ.λπ.

    3.2.4. Ο Οι ισχύοντες Πολεοδομικοί Κανονισμοί,  (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, Νέος Οικοδομικός
Κανονισμός, Έλεγχος και Προστασία Δομημένου Περιβάλλοντος κ.λ.π.)  

3.2.5. Ο Κανονισμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
3.2.6. Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η.
3.2.7. Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Όμβριων
3.2.8. Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
3.2.9. Οι Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
3.2.10.Τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών»

(ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντίστοιχα).
3.2.11.Οι διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.Δ. 71/88», όπως ισχύουν μετά από την

33940/7590/17-12-98,  απόφαση  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.  (ΦΕΚ  1316/Β/31-12-98)  και  οι  λοιπές
πυροσβεστικές διατάξεις.

3.2.12.Οι τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης με αγωγούς
           υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η., κ.λπ.

3.2.13.Οι Ευρωκώδικες ή αντίστοιχοι κανονισμοί άλλων χωρών σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους
παραπάνω κανονισμούς και αποφάσεις.

3.2.14.Τα  αναλυτικά  Τιμολόγια  διαφόρων  κατηγοριών  εργασιών  (Η/Μ  κ.λπ.)  καθώς  και  τα  αντίστοιχα
Περιγραφικά Τιμολόγια.

3.2.15.  Ο  Κτιριοδομικός  Κανονισμός  (Φ.Ε.Κ.  59  Δ/3-2-1989)  και  οι  συμπληρώσεις  –  τροποποιήσεις
ως  ισχύουν  (ΦΕΚ  160/Δ`/27-3-1990,  ΦΕΚ  987/Δ`/18-8-1993,  ΦΕΚ  329/Δ`/21-4-1997,
ΦΕΚ  380/Δ`/16-5-1997,  ΦΕΚ  18/Β`/15-1-2002,  ΦΕΚ  558/Δ`/4-7-2002,  ΦΕΚ  366/Δ`/5-
4-2005, ΦΕΚ 57/Β`/24-1-2007 και ΦΕΚ 2776/Β`/15-10-2012).

3.2.16.  Οι  κανονισμοί  που  αναφέρονται  στην  Τεχνική  Περιγραφή  και  στις  Τεχνικές  Προδιαγραφές,
καθώς  και  κάθε  άλλη  διάταξη  που  θα  ισχύει  κατά  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της  Πε-
ρίληψης Διακήρυξης της Δημοπρασίας.

3.2.17.Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012
3.2.18.Το Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών».
3.2.19.  Το Π.Δ.  305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96),  περί  ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας  και  υγείας  που

πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια.
3.2.20.Ν. 1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά

ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83)
3.2.21.Την  εγκύκλιο  26/4-10-2012  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  Ανταγωνιστικότητας  Υποδομών

Μεταφορών  και  Δικτύων  (Τμήμα  Προδιαγραφών  και  Ευρωκωδικών)  περί  υποχρεωτικής
εφαρμογής των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).

Κατά  την  εκτέλεση  των  Δημοτικών  Έργων  ακολουθούνται  οι  οδηγίες  των  σχετικών  Αποφάσεων  και
Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υ.Π.Ε.Ν. (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) και των Περιφερειακών Διοικήσεων
που  αναφέρονται  οι  ανάλογες  με  το  είδος  και  τη  φύση  του  έργου  Τεχνικές  Προδιαγραφές  (ΤΠ)  του
Υπουργείου Εσωτερικών, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και Λοιπών Φορέων που αναφέρονται στην παρούσα  και στο
τιμολόγιο μελέτης:
 Η με αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19) Aπόφαση του Υπουργού Υποδομών &

Μεταφορών  με  θέμα:  «Έγκριση  εβδομήντα  (70)  Ελληνικών  Τεχνικών  Προδιαγραφών  (ΕΤΕΠ),  με
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της
παρ. 8, του άρθρου 54 τουΝ. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία εφαρμόζονται οι 70 ΕΤΕΠ.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας των συμβατικών όρων με τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, υπερισχύουν τα τελευταία.
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 Η  Απόφαση  με  αρ.  πρωτ.  Δ11γ/0/9/7/7-2-2013  (ΦΕΚ  363/Β’/19-2-2013)  «Αναπροσαρμογή  και
συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου
και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών».

 Η Απόφαση με αρ. πρωτ. Δ11γ/ο/3/20/20-03-2013 Διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση με αρ. πρωτ.
Δ11γ/0/9/7/7-2-2013 (ΦΕΚ 363/Β’/19-2-2013)  «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων
Έργων  Οδοποιίας,  Υδραυλικών,  Λιμενικών,  Οικοδομικών,  Πρασίνου  και  Ηλεκτρομηχανολογικών
Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών».

 Η  με  αρ.  πρωτ.  ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012  (ΦΕΚ  2221/Β’/30-7-2012)  Απόφαση  του  Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών & Δικτύων με θέμα:  «Έγκριση
τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε
όλα τα Δημόσια Έργα». 

 Η  Απόφαση  ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ  466  (ΦΕΚ1746/Β΄/19-5-2017)  που  αφορά  τον  «Κανονισμό
Περιγραφικών  Τιμολογίων  Εργασιών»  για  τις  εξής  κατηγορίες  έργων  Οδοποιίας,  Υδραυλικών,
Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (Οδοποιίας, Υδραυλικών και
Λιμενικών).

 Η ΚΥΑ υπ' αριθμ. 36259/1757/Ε103/2010 "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση
των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)" (ΦΕΚ 1312/Β/24.8.2010).

 Η Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ "Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα -
Διευκρινίσεις  επί  των  απαιτήσεων της  ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)"  αρ.  πρωτ.  οικ.
4834/25.1.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΨ0-Ξ90).

 Η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581 «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ
2367/Β/12.7.2017).

 Η 433/19-9-2000 (ΦΕΚ 1176Β’/22-9-2000) Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ‘’Καθιέρωση του φακέλου Ασφάλειας
και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε
Δημόσιου Έργου’’.

 Η Απόφασης (ΦΕΚ 1914Β΄/15-7-12) με αριθ. 6690 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά,
τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE» του» του
Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

 Τα Δελτία Διαπίστωσης Τιμών της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων σε ότι αφορά τα
ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, προκειμένου να υπολογισθούν τιμές συμπληρωματικών
εργασιών και δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Τιμολογίου ή να πληρωθούν εργασίες που γίνονται
απολογιστικά.

  Η Εγκύκλιος 11 με αρ. πρωτ. Δ17α/08/78/ΦΝ433.β/16-5-2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου
εκτέλεσης δημοσίων έργων».

 Η Εγκύκλιος 15 με αρ. πρωτ. Δ17α/09/95/ΦΝ433.β/14-6-2012 «Νέες ρυθμίσεις για τα Μητρώα με το
ν.4070/2012 – Κοινοποίηση στην ΕΕΕΕ αποφάσεων δημοσίων συμβάσεων – Διαχείριση αποβλήτων από
εκσκαφές κλπ.».

 Η Εγκύκλιος  27 με αρ.  πρωτ.  ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15.10.2012 περί  Ένταξης στα συμβατικά τεύχη   των
δημοπρατούμενων  έργων,  άρθρου  σχετικού  με  τα  «απαιτούμενα  μέτρα  ασφαλείας  και  υγείας  στο
εργοτάξιο».

 Εγκύκλιος  7  με  αρ.  πρωτ.  Δ11γ/ο/5/8/12-02-2013  «Αναπροσαρμογή  και  συμπλήρωση  Ενιαίων
Τιμολογίων  Έργων  Οδοποιίας,  Υδραυλικών,  Λιμενικών,  Οικοδομικών,  Πρασίνου  και
Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών».

Επίσης ισχύουν:
  Όλα τα εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές αποφάσεις,  Εγκύκλιοι,  Προδιαγραφές  κλπ)  που δεν

έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών, υπό την
προϋπόθεση  ότι  δεν  έρχονται  σε  αντίθεση  με  τα  εναρμονισμένα  Ευρωπαϊκά  Πρότυπα  που  έχουν
θεσπισθεί με τις σχετικές ΚΥΑ)

ΑΡΘΡΟ4  ο  :ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ -ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ–ΝΕΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ  
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ
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4.1.Ο ανάδοχος οφείλει  να  τηρεί  με  ακρίβεια  τη  διάταξη  και  τις  διαστάσεις  των  διαφόρων  τμημάτων
του έργου,  όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα σχέδια ή άλλα στοιχεία  της μελέτης,  τα  οποία δεν
επιδέχονται τροποποιήσεων ή αλλαγών, (παρ. 1 άρθ. 138 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 59 ν. 4782/2021). 

4.2.Ο ανάδοχος δεν μπορεί να προβεί σε εκτέλεση εργασιών κατά τροποποίηση της μελέτης του έργου, παρά
μόνο  αν  προηγηθεί  τροποποίηση  της μελέτης σύμφωνα  με  την  παρ.  2  του άρθρου 144,  περί
τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του  έργου. Αν ανακύψει αστοχία
της μελέτης ή τμήματος αυτής κατά την εκτέλεση του έργου, η οποία αποδεδειγμένα δεν μπορούσε να
διαπιστωθεί  εμπροθέσμως  σύμφωνα  με  όσα  προβλέπονται  στην  παρ.  2  (άρθ.  138)  ,
ο ανάδοχος υποχρεούται  να  ενημερώσει  αμελλητί  τη  διευθύνουσα  υπηρεσία  και  να  απέχει  από κάθε
πράξη και ενέργεια που τροποποιεί ή επαυξάνει το συμβατικό αντικείμενο και συνδέεται με την αστοχία
της μελέτης.  Για  το  διάστημα  μέχρι  την  απόφαση  της διευθύνουσας  υπηρεσίας,  ο ανάδοχος δεν
εκτελεί εργασίες και  δεν  δικαιούται  να  λάβει  οιαδήποτε αποζημίωση για  όσες  εκτέλεσε  χωρίς  εντολή
(παρ. 6  άρθ. 138 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 59 ν. 4782/2021.

4.3. Για  τις  αυξομειώσεις  του  συμβατικού  αντικειμένου  ισχύουν  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  156  του
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021.

4.4. Για την περίπτωση που παραστεί ανάγκη κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στην παρ.  5 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του
Ν.4782/2021  και  τα  ισχύοντα  Αναλυτικά  Τιμολόγια  (Αναλύσεις  Τιμών),  τα  οποία  είναι:
α. Το  εγκεκριμένο  Ενιαίο  Τιμολόγιο  εργασιών  της  κατηγορίας  Οικοδομικών  Έργων  (ΦΕΚ  1746
Β/19-5-2017) όπως αυτό έχει αναθεωρηθεί και ισχύει σήμερα. 

 β. Αναλυτικό Τιμολόγιο Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.
 γ. Τα Ενιαία Τιμολόγια εργασιών δημοπράτησης Δημοσίων Έργων Οδοποιϊας, Υδραυλικών, Λιμενικών
 και Πρασίνου (ΦΕΚ 1746 Β/19-5-2017) όπως αυτά έχουν αναθεωρηθεί και ισχύουν σήμερα.

4.5.Αν  η  αρτιότητα  και  λειτουργικότητα  του  έργου  επιβάλλει  την  ανάγκη  εκτέλεσης  νέων  επί  μέρους
εργασιών, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται αντίστοιχα Πρωτόκολλο
Κανονισμού  Νέων  Εργασιών.  Η  δαπάνη  των  εργασιών  αυτών  καλύπτεται  από  τα  απρόβλεπτα  της
σύμβασης. Οι νέες αυτές τιμές θα προσαυξάνονται κατά 18% για το όφελος κ.λπ., του αναδόχου και θα
απομειώνεται η τιμή αυτή με την έκπτωση της εργολαβίας.

Επίσης, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλαττον» δαπανών σύμφωνα με την εγκύκλιο 36/19-10 05 (αρ.
πρωτ. Δ17α/08/158/ΦΝ 437) του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ως ισχύουν (άρθρο 156 παρ.3β του Ν.4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021).

ΑΡΘΡΟ 5  ο   :   ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ   

5.1.Έναρξη Εργασιών
Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 135, 145 και 147 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν με το
Ν.4782/2021.

5.2. Προθεσμίες
5.2.1Γενικά
          Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του

  Ν.4782/2021.
5.2.2Συνολική Προθεσμία
         Η συνολική προθεσμία για την περάτωση του έργου, καθορίζεται σε ΔΕΚΑΟΤΩ (18) ΜΗΝΕΣ από την
υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύμβασης.
5.2.3Μετά  την  λήξη  της  συνολικής  περάτωσης  του  συνόλου  του  έργου,  ακολουθείται  η  διαδικασία  που

προβλέπεται  από  το  άρθρο  147  του  Ν.4412/2016,  όπως  αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  66  του
Ν.4782/2021.

5.3. Για  την  παράταση  θα  έχουν  εφαρμογή  οι  διατάξεις  του  άρθρου  147  του  Ν.4412/2016,  όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

ΑΡΘΡΟ 6  ο   : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ -ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  
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6.1.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  μέσα  σε  προθεσμία  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  υπογραφή  της
σύμβασης, να συντάξει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του
έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64
του Ν.4782/2021.  Το διάγραμμα αυτό θα συνταχθεί με τη μορφή δικτυωτής ανάλυσης (PE» τουRT-CPM))
και σ’ αυτό θα τηρούνται η συνολική και οι προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες, θα συνοδεύεται δε
από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση. Στο υπ’ όψη χρονοδιάγραμμα η χρονική μονάδα που θα
χρησιμοποιείται και θα απεικονίζεται θα είναι η εβδομάδα.  Το χρονοδιάγραμμα θα συνταχθεί με την
απαιτούμενη  προσοχή  ώστε  να  προσδιορίζονται  με  ακρίβεια  οι  κρίσιμες  διαδρομές  οι  οποίες  θα
διασφαλίζουν την έγκαιρη περάτωση του έργου. 

6.2.  Το χρονοδιάγραμμα θα μπορεί να αναθεωρείται σε χρόνους όχι μικρότερους του τριμήνου, ώστε να
προσαρμόζεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες του εργοταξίου, τυχόν δε
αποκλίσεις  θα  αιτιολογούνται  και  θα  επισημαίνεται  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  θα  καλύπτονται
(εντατικοποίηση ορισμένων εργασιών, αύξηση ωραρίου, πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, πρόσθετος
εξοπλισμός κ.λπ.),  ώστε να μην επηρεάζονται οι κρίσιμες διαδρομές και κατά συνέπεια η συνολική
περαίωση  του  έργου,  από  τις  επί  μέρους  αυτές  καθυστερήσεις.  Κάθε  χρονοδιάγραμμα  αρχικό  ή
αναθεωρημένο θα συνοδεύεται από την προβλεπόμενη χρηματική απορρόφηση κατά μήνα (εργασίες με
ΓΕ+ΟΕ,  Αναθεώρηση  και  Φ.Π.Α.)  για  τη  συνολική  διάρκεια  του  έργου.  Η  απεικόνιση  της
προβλεπόμενης  απορρόφησης  θα  παρέχεται  και  σε  γραμμικό  διάγραμμα  (χρόνος  –  ποσά).  Κάθε
υποβαλλόμενη μηνιαία πιστοποίηση θα συνοδεύεται με αντίστοιχο διάγραμμα απορρόφησης όπου θα
εμφανίζονται με διαφορετικά χρώματα, η προβλεπόμενη και η πραγματική απορρόφηση του έργου.

6.3.  Η  απόφαση  έγκρισης  του  υπόψη  χρονοδιαγράμματος  εκδίδεται  εγγράφως  από  τη  Διευθύνουσα
Υπηρεσία μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή του χρονοδιαγράμματος
από τον Ανάδοχο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του Ν.4782/2021. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να τροποποιήσει τις
προτάσεις του αναδόχου σχετικά με την σειρά και διάρκεια κατασκευής των έργων.

6.4.   Στο χρονοδιάγραμμα θα φαίνεται η σειρά εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών.
6.5.  Το  χρονοδιάγραμμα,  όπως  θα  τροποποιηθεί  και  εγκριθεί  από  την  Υπηρεσία,  είναι  υποχρεωτικό

για  τον  Ανάδοχο,  θα  αποτελεί  τον  πίνακα  εκτέλεσης  των  εργασιών  και  τυχόν  υπέρβαση  των  επί
μέρους  προθεσμιών  συνεπάγεται  τις  προβλεπόμενες  από  τη  Σύμβαση  και  τις  κείμενες  διατάξεις
κυρώσεις. 

6.6.   Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται εγγράφως από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όταν
τροποποιηθεί το συμβατικό αντικείμενο ή στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 145 παρ. 2
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του Ν.4782/2021.

6.7.  Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  δεν  συμμορφωθεί  με  τις  υποχρεώσεις  του  σχετικά  με  την  τήρηση
του  χρονοδιαγράμματος,  δύναται  να  κηρυχθεί  έκπτωτος  της  εργολαβίας  κατά  τις  διατάξεις  του
άρθρου 160 Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4782/2021.

6.8.  Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης να
συντάξει και υποβάλει το 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 σύμφωνα με το άρθρο 145 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 64 του Ν.4782/2021.

ΑΡΘΡΟ 7  ο   : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ–ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ   

7.1.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προβαίνει  σε  αντιπαράσταση  με  την  Υπηρεσία  στην  παραλαβή  των
εκάστοτε εκτελουμένων εργασιών και να τηρεί απαρέγκλιτα βιβλία παραλαβών. Τα βιβλία αυτά θα
είναι «εις διπλούν» θα σημειώνονται οι επακριβείς διαστάσεις των έργων θα υπογράφονται επί τόπου
από τον ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα τηρείται από ένα αντίγραφο και από τους δύο. Επίσης στις
ανωτέρω παραλαβές θα σημειώνονται και οι θέσεις των δοκιμών και ελέγχων, που έχουν εκτελεσθεί.

7.2.   Αμέσως  μόλις  τελειώσει  αυτοτελές  μέρος  του  έργου  θα  συντάσσονται  από  τον  ανάδοχο  και  θα
υποβάλλονται  στην  Υπηρεσία  βάσει  των  ανωτέρω  παραλαβών  σχετικά  λεπτομερή  σχέδια  με  την
ένδειξη «όπως κατασκευάστηκε», στα οποία θα εμφαίνονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργασίες, οι
διαστάσεις τους, θα σημειώνονται  οι  θέσεις  ελέγχων και  δοκιμών και θα είναι λεπτομερέστατα και
συμπληρωμένα με σημειώσεις, όπου χρειάζεται. Τα ανωτέρω σχέδια θα συνοδεύονται από τεύχος με τα
αναλυτικά  αποτελέσματα  των  σημειουμένων  δοκιμών  και  ελέγχων.  Επίσης  θα  συνοδεύονται  από
στοιχεία και διαγράμματα όλων των στρωμάτων και υλικών, που συναντήθηκαν σε όλα τα είδη των
εκσκαφών μαζί με τα στοιχεία των συνθηκών εργασίας.
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7.3.  Τα υπόψη σχέδια και τεύχη θα περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο αφανών εργασιών και η μη έγκαιρη
σύνταξή τους θα στερεί από τον ανάδοχο τη σχετική πληρωμή.

7.4.   Κατά  την  εκτέλεση  του  έργου  τηρείται  από  τον  ανάδοχο  ηλεκτρονικό  Ημερολόγιο σε  ελεύθερο
λογισμικό  ευρείας  χρήσης,  σύμφωνα  με  την  παρ.  1  του  άρθρου  146  του  Ν.4412/2016  όπως  αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν.4782/2021.

7.5.  Το τεχνικό στέλεχος που τηρεί με εντολή του αναδόχου το ημερολόγιο, γνωστοποιείται μετά από την
εγκατάσταση του εργοταξίου στη διευθύνουσα υπηρεσία. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά
σε ΜΗΝΙΑΙΑ υποβολή των αρχείων προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, την πρώτη εργάσιμη ημέρα του
προηγούμενου ΜΗΝΑ και αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως:
α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,
β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό
σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη,
γ)  τα  χρησιμοποιούμενα  μηχανήματα  και  τα  μηχανήματα  σε  ημεραργία  λόγω  υπερημερίας  του
εργοδότη,
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών, αναφορά στις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή δεν
εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας,
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού,
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς και τροποποιήσεις ή προβλήματα με τις ρυθμίσεις και
τον σχετικό εξοπλισμό,
η) τα προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες,
θ) οι εργαστηριακές δοκιμές,
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις,
καθώς και ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών,
ια) οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,
ιβ) έκτακτα περιστατικά,
ιγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες, και
ιδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.

7.6.  Εάν κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα
ή καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες, καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής
οπτικών μέσων.

7.7.  Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση και ΜΗΝΙΑΙΑ κοινοποίηση
στην Διευθύνουσα Υπηρεσία του ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα
συμβατικά  τεύχη  των  εκατό  (100)  ευρώ, για  κάθε  ημέρα  παράλειψης,  αναλόγως  με  το  ύψος  της
συμβατικής δαπάνης του έργου.
Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του
προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης (παρ. 4 του
άρθρου 146 του Ν.4412/2016 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν.4782/2021).

ΑΡΘΡΟ 8  ο  : ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  

8.1. Εάν προβλέπεται από τη διακήρυξη, επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολών στον ανάδοχο μέχρι του
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβαση χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. Για το ποσό αυτό
βαρύνεται ο ανάδοχος με τόκο, ο οποίος υπολογίζεται με ποσοστό επιτοκίου που ανέρχεται σε ποσοστό
ίσο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημόσιου δωδεκάμηνης ή, αν δεν εκδίδονται
τέτοια, εξάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Το επιτόκιο μπορεί να

       αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. 
8.2. Η προκαταβολή χορηγείται στον ανάδοχο μετά την εγκατάσταση του εργοταξίου επί τόπου του έργου και

υποβάλλεται ειδικός λογαριασμός στη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο λογαριασμός εγκρίνεται από τη
διευθύνουσα υπηρεσία στο σύνολό του ή τμηματικά, εφόσον προσκομισθεί η εγγύηση προκαταβολής
Καθυστέρηση της πληρωμής του λογαριασμού δεν γεννά αξίωση του αναδόχου για τοκοφορία του
ποσού, ούτε δικαίωμα διακοπής εργασιών.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις  του άρθρου 150 του Ν. 4412/16, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
69 του ν.4782/ 2021 (ΦΕΚ 36Α / 9.3.2021), και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 9  ο   : ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
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9.1. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου  
Ο ανάδοχος αφού ο προϋπολογισμός του έργου δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο κατά το οποίο γίνονται δεκτές
εργοληπτικές  επιχειρήσεις  δευτέρας  τάξης  δεν  υποχρεούται  να  υποβάλλει  Πρόγραμμα  Ποιότητας  Έργου
(Π.Π.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 158 του Ν. 4412/16, όπως  ισχύει . 
9.2. Δείγματα υλικών  

 Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά για την κατασκευή του έργου τα προδιαγραφόμενα
υλικά και έτοιμα ή ημικατεργασμένα προϊόντα της εγχώριας Βιομηχανίας ή Χωρών της Ε.Ε., ή τρίτων
Χωρών εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις ή ειδικές ρυθμίσεις.

 Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου
ή ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν.
4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του ν.4782/ 2021 (ΦΕΚ 36Α / 9.3.2021) και ισχύει
σήμερα. Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί, ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν
πληρούν  τις  απαιτήσεις  των  προδιαγραφών  ή  γενικά  είναι  ακατάλληλα,  διατάσσεται  από  τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στην παρ.  2 του άρθρου 159 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του
ν.4782/ 2021 (ΦΕΚ 36Α / 9.3.2021) και ισχύει σήμερα.

 Η Διευθύνουσα  Υπηρεσία  έχει  επίσης  το  δικαίωμα  να  επιθεωρεί  την  κατασκευή  των  υλικών  και
εξοπλισμού που ο ανάδοχος  προτίθεται  να χρησιμοποιήσει  στο έργο και  να ζητήσει  την εκτέλεση
δοκιμών  στις  εγκαταστάσεις  του  κατασκευαστή.  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  υποβάλλει
προκαταβολικά στην Διευθύνουσα Υπηρεσία όλες τις σχετικές πληροφορίες για τον έλεγχο ποιότητας ή
και τα μέτρα διασφάλισης ποιότητας σ' αυτές τις εγκαταστάσεις.

 Ο εξοπλισμός  και  τα  υλικά  που  θα  παραδίδονται  επιτόπου  του  έργου,  θα  επιθεωρούνται  από  τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την παραλαβή τους. Ο ανάδοχος, με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νουσας
Υπηρεσίας θα αναλαμβάνει την προσωρινή αποθήκευση του εξοπλισμού και των υλικών σε ασφαλείς
θέσεις  στην  περιοχή  του  έργου  όπου  δεν  θα  υπάρχει  κίνδυνος  βλάβης  ή  ζημιάς  από  άλλες
δραστηριότητες.

 Όλος ο εξοπλισμός και τα υλικά θα αποθηκεύονται και θα προφυλάσσονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Ο ανάδοχος θα παρέχει κάθε αναγκαία εξυπηρέτηση για την επιθεώρηση αμέσως μετά
την παραλαβή, συμπεριλαμβανομένης και της αποσυσκευασίας του εξοπλισμού και των υλικών και την
εν συνεχεία απαιτούμενη προστασία τους, αν αυτό απαιτείται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

 Αντίγραφα όλων των αποδείξεων παραλαβής και των σημειώσεων σχετικά με τον εξοπλισμό και τα
εργαλεία που περιλαμβάνονται πρέπει να υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για ενημέρωσή
της.

 Οι παραπάνω επιθεωρήσεις από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο από τις
συμβατικές υποχρεώσεις του για τον έλεγχο της ποιότητας.

9.3. Επιθεωρήσεις και έλεγχοι ποιότητας  
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα εποπτεύει όλους τους απαραίτητους ελέγχους, τις δοκιμές και τις επιθεωρήσεις 
τόσο επιτόπου του έργου όσο και εκτός αυτού, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με τα 
εγκεκριμένα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ο ανάδοχος θα παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει επίσης το δικαίωμα να επιθεωρεί την κατασκευή των υλικών και εξοπλισμού που
ο ανάδοχος προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο έργο και να ζητήσει την εκτέλεση δοκιμών στις εγκαταστάσεις
του κατασκευαστή. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει προκαταβολικά στην Διευθύνουσα Υπηρεσία
όλες τις σχετικές πληροφορίες για τον έλεγχο ποιότητας ή και τα μέτρα διασφάλισης ποιότητας σ' αυτές τις
εγκαταστάσεις.
Ο εξοπλισμός και τα υλικά που θα παραδίδονται επιτόπου του έργου, θα επιθεωρούνται από τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία  κατά  την  παραλαβή  τους.  Ο  ανάδοχος,  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  της  Δ/νουσας  Υπηρεσίας  θα
αναλαμβάνει την προσωρινή αποθήκευση του εξοπλισμού και των υλικών σε ασφαλείς θέσεις στην περιοχή του
έργου όπου δεν θα υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή ζημιάς από άλλες δραστηριότητες.
Όλος  ο  εξοπλισμός  και  τα υλικά  θα αποθηκεύονται  και  θα προφυλάσσονται  σύμφωνα με  τις  οδηγίες  του
κατασκευαστή.  Ο ανάδοχος θα παρέχει κάθε αναγκαία εξυπηρέτηση για την επιθεώρηση αμέσως μετά την
παραλαβή, συμπεριλαμβανομένης και της αποσυσκευασίας του εξοπλισμού και των υλικών και την εν συνεχεία
απαιτούμενη προστασία τους, αν αυτό απαιτείται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Αντίγραφα όλων των αποδείξεων παραλαβής και των σημειώσεων σχετικά με τον εξοπλισμό και τα εργαλεία
που περιλαμβάνονται πρέπει να υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για ενημέρωσή της.
Οι παραπάνω επιθεωρήσεις από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο από τις συμβατικές
υποχρεώσεις του για τον έλεγχο της ποιότητας.
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9.4. Τεκμηρίωση επιθεωρήσεων και δοκιμών  
Οι ημερήσιες αναφορές για επιθεωρήσεις και δοκιμές, οι οποίες θα γίνονται είτε επιτόπου του έργου είτε αλλού,
πρέπει να καταγράφονται σε κατάλληλα έγγραφα. Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών θα επικυρώνονται από
τη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία.  Σε  όλα  τα  πιστοποιητικά  δοκιμών  και  τις  αναφορές  επιθεώρησης  πρέπει  να
σημειώνεται σαφώς σε ποιο τμήμα του έργου αναφέρονται.
Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αμέσως μόλις είναι διαθέσιμα
και πάντως όχι μετά την ημερομηνία παραλαβής των σχετικών υλικών/εξοπλισμού.
Σε περίπτωση ασυμφωνιών με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία εκδίδει
«Εντολή Συμμόρφωσης» και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει επανορθωτικές εργασίες

ΑΡΘΡΟ 10  ο   : ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ-ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ   

10.1.        Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας  
Με την εγκατάστασή του ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο ασφαλείας που θα είναι αρμόδιος για την
εκπόνηση και τήρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) στο εργοτάξιο, καθώς και για τη συμπλήρωσή
του  κατά  την  πορεία  των  εργασιών,  ανάλογα  με  την  τελική  οργάνωση  του  εργοταξίου  του,  με  βάση  τις
παραγράφους 3 και 9 του άρθρου 3 του ΠΔ 305/96 όπως ισχύει.
Επειδή στο Εργοτάξιο του εν λόγω Έργου θα είναι παρόντα πολλά συνεργεία θα οριστεί από τον Ανάδοχο
Συντονιστής σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας στον οποίο θα ανατεθούν τα καθήκοντα που προβλέπονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ΠΔ 305/96 και θα έχει τα προσόντα που προβλέπονται και για τους Τεχνικούς
Ασφαλείας από το ΠΔ 294/88.
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας θα αναφέρεται και στο οργανόγραμμα που ο ανάδοχος θα υποβάλλει για
έγκριση στην Υπηρεσία, ως ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης.

10.2.        Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 305/96 Φάκελο
Ασφάλειας  και  Υγείας  (ΦΑΥ)  και  να  τον  ενημερώνει  σύμφωνα  με  την  παρ.  7  του  ίδιου  άρθρου,  όπως
καθορίζεται στην απόφαση ΔΕΕΠΠ/85/14.05.01 του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 686Β/01.06.01).
Η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το παραλαμβανόμενο προσωρινά ή
οριστικά  έργο,  έχει  καταρτιστεί  ΦΑΥ  και  ότι  αυτός  είναι  ενημερωμένος.  Η  παραπάνω  διαπίστωση  θα
αναγράφεται ρητά στο σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και η Επιτροπή δε θα προβαίνει στην παραλαβή εάν δεν
υφίσταται ΦΑΥ ή εάν δεν είναι αρκούντως ενημερωμένος. 
Στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής θα αναγράφεται ακόμη ότι ο ΦΑΥ εφαρμόστηκε και ενημερώθηκε μετά
την  προσωρινή  παραλαβή  ή  ότι  συμπληρώθηκε  με  τις  εργασίες  που  εκτελέστηκαν  σε  εφαρμογή  των
παρατηρήσεων για την αποκατάσταση των τυχόν ελαττωμάτων.

10.3. Οι δαπάνες για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου για τα ΣΑΥ και ΦΑΥ δεν πληρώνονται ιδιαίτερα, αλλά
περιλαμβάνονται ανηγμένες στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου του Έργου.

ΆΡΘΡΟ 11  ο    :      ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  

11.1. Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  για  την  τήρηση  των  διατάξεων  της  εργατικής  νομοθεσίας,  των
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του
φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι
ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9),
Ν. 4412/16 (αρ.  138 παρ.7 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 59 του  ν.4782/  2021 (ΦΕΚ 36Α /
9.3.2021) ), Ν. 3850/10 (αρ. 42) [Σημ.: Ο Ν.3850/10 “Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων” στο άρθρο δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως
διατάξεις των: Ν. 1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.].

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

προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα: Ν. 4412/16 (αρθ. 138
παρ. 9 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 59 του ν.4782/ 2021 (ΦΕΚ 36Α / 9.3.2021).

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ: ΔΙΠΑΔ/οικ. 177/2-3-
01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς
και  τις  ενδεχόμενες  τροποποιήσεις  ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές  των μελετών κατά τη
φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου: Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 9).
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γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων,
να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την
εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας
και υγείας: ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ. 10, 11), Ν.3850/10 (αρ. 42 – 49).
Για την  σωστή  εφαρμογή  της  παρ.γ  στους  αλλοδαπούς  εργαζόμενους,  είναι  αυτονόητο ότι  η
γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν
την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών
περιπτώσεων  όπου τμήμα ή όλο το  έργο έχει  αναλάβει  να  κατασκευάσει  ξένη εξειδικευμένη
εταιρεία).

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

11.3.1. Εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση  –  Σχέδιο  Ασφάλειας  Υγείας  (ΣΑΥ)  -  Φάκελος  Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα   :  
α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ

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

β. Να ακολουθήσει  τις  υποδείξεις  /  προβλέψεις  των  ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία  αποτελούν  τμήμα της
τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8)
και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν. 4412/16 (αρ.
138 παρ. 9 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 59 του ν.4782/ 2021 (ΦΕΚ 36Α / 9.3.2021).

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

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν
λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα
από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 9) και ΥΑ
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν. 4412/16 (αρ.
138 παρ. 9).

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

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και
για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής
του έργου.
Αντίστοιχα  ο  ΦΑΥ  αποσκοπεί  στην  πρόληψη  και  στον  περιορισμό  των  κινδύνων  για  όσους
μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 5 – 7) και στις

ΥΑ: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ. 3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.  2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ
οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν. 4412/16 (αρ. 138).

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 4), όταν :
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα

του ενός συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται  να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους  κινδύνους:  Π.Δ.305/96

(αρθ. 12 παράρτημα II).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών,  επιβάλλεται  με ευθύνη του κυρίου ή του

έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας
(ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7
παρ.1 εδάφιο α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-
3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.
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3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου
Έργου:  ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ.  433/2000 του  (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ,  η  οποία  ενσωματώθηκε  στο  Ν.
4412/16 (αρ. 172).

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

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

11.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους

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

εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ. 2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της

επιχείρησης ή  να συναφθεί  σύμβαση με τις  Εξωτερικές  Υπηρεσίες  Προστασίας  και  Πρόληψης ή να
συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.
Η  ανάθεση  καθηκόντων  σε  άτομα  εντός  της  επιχείρησης  γίνεται  εγγράφως  από  τον  ανάδοχο  και
αντίγραφο  της  κοινοποιείται  στην  τοπική  Επιθεώρηση  Εργασίας,  συνοδεύεται  δε  απαραίτητα  από
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: Ν. 3850/10 (αρ. 9).

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας,
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
1. Γραπτή  εκτίμηση  προς  τον  ανάδοχο,  από  τους  τεχνικό  ασφάλειας  και  ιατρό  εργασίας,  των

υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν. 3850/10 (αρ.
43 παρ. 1α και παρ. 3 – 8).

2. Βιβλίο  υποδείξεων  τεχνικού  ασφαλείας  και  γιατρού  εργασίας  στο  οποίο  θα  αναγράφουν  τις
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν. 3850/10 (αρ. 14 παρ. 1 και αρ. 17
παρ. 1).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από
την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
Αν  ο  ανάδοχος  διαφωνεί  με  τις  γραπτές  υποδείξεις  και  συμβουλές  του  τεχνικού  ή  του  ιατρού
εργασίας (Ν. 3850/10 αρ. 20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και
στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η
σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.

3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το
θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 2β).
Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται
στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.
Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  αναγγέλλει  στις  αρμόδιες  επιθεωρήσεις  εργασίας,  στις  πλησιέστερες
αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται
ο  εργαζόμενος  όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός  24 ωρών και  εφόσον  πρόκειται  περί  σοβαρού
τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για
εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 2α).

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

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ. 18 παρ.9).
11.3.3. Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  στο  εργοτάξιο  Ημερολόγιο  Μέτρων  Ασφάλειας  (ΗΜΑ),  όταν
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των
εργασιών  στο  εργοτάξιο  σύμφωνα  με  το  ΠΔ  305/96  (αρ.3  παρ.  14)  σε  συνδυασμό  με  την  ΥΑ
130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.
Το  ΗΜΑ θεωρείται,  σύμφωνα  με  την  παραπάνω ΥΑ,  από  τις  κατά  τόπους  Δ/νσεις,  Τμήματα  ή
Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου
και  της  Δ/νουσας  Υπηρεσίας,  από  τους  υπόχρεους  για  την  διενέργεια  των  τακτικών  ελέγχων  ή
δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου
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όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν. 1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27
του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.

11.3.4. Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Η.
Μ. Α.
Στα  πλαίσια  του  συσχετισμού  αυτού,  να  σημειώνεται  στο  Η.Μ.Α.  κάθε  αναθεώρηση  και
εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων
υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.

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

11.4.1. Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  στο  εργοτάξιο,  κατά  την  εκτέλεση  όλων  των  εργασιών,  τα
παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας :
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με

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

β. Τον  εντοπισμό  και  τον  έλεγχο  προϋπαρχουσών  της  έναρξης  λειτουργίας  του  εργοταξίου
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και  εκτροπή τυχόν  υπαρχόντων 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. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων
κλπ)  και  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,
τταρ.6).

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

ε. Την  εξασφάλιση  παροχής  πρώτων  βοηθειών,  χώρων  υγιεινής  και  υγειονομικού  εξοπλισμού
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου,  αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): ΠΔ 1073/81
(αρ. 109, 110), Ν. 1430/84 (αρ. 17, 18), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 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 και τους δώσει σαφείς οδηγίες
για τη χρήση του: Π.Δ. 1073/81 (αρ. 102-108), Ν. 1430/84 (αρ. 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και
οι  τροποπ.  αυτής ΚΥΑ 8881/94 και  Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97,  Π.Δ. 396/94,  Π.Δ. 305/96 (αρ.9
παρ.γ).

11.4.2. Εργοταξιακή  σήμανση  -  σηματοδότηση,  συστήματα  ασφαλείας,  φόρτωση  -  εκφόρτωση  -
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των

πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με :
 Την  Υ.Α  αριθ.  ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011  του  τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες  Σήμανσης

Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
 Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για

την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους  χώρους
πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »

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

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

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των
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κινητών  προβολέων,  των  καλωδίων  τροφοδοσίας,  των  εγκαταστάσεων  φωτισμού  εργοταξίου,
κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.75 – 84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ. ΙV 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 και μεταφοράς υλικών και  άλλων στοιχείων:  ΠΔ 216/78,  ΠΔ
1073/81 (αρ. 85 – 91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ. 12
παραρτ. IV μέρος Α παρ. 11 και. μέρος Β τμήμα II παρ.4], Ν. 2696/99 (αρ. 32) και η τροπ. αυτού:
Ν. 3542/07 (αρ. 30).

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

11.4.3. Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.
2).
α. Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  ελέγχει  τη  σωστή  λειτουργία  και  τον  χειρισμό  των  μηχανημάτων

(χωματουργικών και  διακίνησης υλικών),  των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των
εγκαταστάσεων,  των  μηχανών  και  του  λοιπού  εξοπλισμού  εργασίας  (ζώνες  ασφαλείας  με
μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ): ΠΔ 1073/81 (αρ.
17, 45 – 74), Ν. 1430/84 (αρ. 11 – 15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ
89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος), 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
και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV, μέρος Β',

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

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

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

11.5. Νομοθετήματα  που  περιέχουν  πρόσθετα  απαιτούμενα  μέτρα  ασφάλειας  και  υγείας  στο
εργοτάξιο,  τα  οποία  τηρούνται  κατά  περίπτωση,  ανάλογα  με  το  είδος  των  εργασιών  του
εκτελούμενου έργου.
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  στο  εργοτάξιο,  πέρα  από  τα  προαναφερόμενα,  πρόσθετα
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του
εκτελούμενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα:

11.5.1. 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. Ill ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι
τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV
μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95
και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06, ΥΑ 21017/84/09.

11.5.2. Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ. 2 – 17, 40 – 42), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ. 8  ασφάλεια και
αντοχή κτιρίων, παρ. 4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ
396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. Ill), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής ΥΑ
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Φ.6.9/13370/1560/95  και  ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96,  ΠΔ 455/95  και  η  τροπ.  αυτού:  ΠΔ 2/06,  ΠΔ
305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 10 ).

11.5.3.Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε
στέγες.
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ. 34 – 44), Ν. 1430/84 (αρ. 7 – 10), ΚΥΑ 16440/Φ. 10.4/445/93, ΠΔ
396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. III), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α παρ.1, 10 και
μέρος Β τμήμα II παρ. 4-6, 14 ).

11.5.4.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.
III), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ. 7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ. οικ. 16289/330/99.

11.5.5.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. III),
ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 12).

11.5.6.Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και
εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων
και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)
Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.
2168/93,  ΠΔ 396/94 (αρ.  9  παρ.  4  παραρτ.  III),  ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94  και  οι  τροπ.  αυτής:  ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95  και  ΥΑ  Φ6.9/25068/1183/96,  ΥΑ  3009/2/21-γ/94,  ΠΔ  455/95  και  η  τροπ.
αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ.10).

11.5.7.Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα
(Υποθαλάσσιες  εκσκαφές,  διαμόρφωση  πυθμένα  θαλάσσης,  κατασκευή  προβλήτας  κλπ  με  χρήση
πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου) ΠΔ 1073/81 (αρ. 100), Ν 1430/84 (αρ. 17), ΠΔ
396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΙΙΙ),  ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β
τμήμα II παρ.8.3 και παρ. 13).

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

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

Ν.495/76 (ΦΕΚ 377/Α/76), Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/83), Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49/Α/84), Ν.2168/93
(ΦΕΚ 147/Α/93), Ν.2696/99 (ΦΕΚ 57/Α/99), Ν.3542/07 (ΦΕΚ 50/Α/07), Ν.3850/10 (ΦΕΚ 84/Α/
10), Ν.4030/12 (ΦΕΚ 249/Α/12), N.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/16).

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Π.Δ.413/77  (ΦΕΚ  128/Α/77),  Π.Δ.  95/78  (ΦΕΚ  20/Α/78),  Π.Δ.216/78  (ΦΕΚ  47/Α/78),
Π.Δ.778/80  (ΦΕΚ  193/Α/80),  Π.Δ.1073/81  (ΦΕΚ  260/A/81),  Π.Δ.225/89  (ΦΕΚ  106/Α/89),
Π.Δ.31/90 (ΦΕΚ 31/Α/90), Π.Δ.70/90 (ΦΕΚ 31/Α/90), Π.Δ.85/91 (ΦΕΚ 38/Α/91), Π.Δ.499/91
(ΦΕΚ 180/Α/91), Π.Δ.395/94 (ΦΕΚ 220/Α/94), Π.Δ.396/94 (ΦΕΚ 220/Α/94), Π.Δ.397/94 (ΦΕΚ
221/Α/94),  Π.Δ.105/95  (ΦΕΚ  67/Α/95),  Π.Δ.455/95  (ΦΕΚ  268/Α/95),  Π.Δ.305/96  (ΦΕΚ
212/Α/96),  Π.Δ.89/99  (ΦΕΚ  94/Α/99),  Π.Δ.304/00  (ΦΕΚ  241/Α/00),  Π.Δ.155/04  (ΦΕΚ
121/Α/04),  Π.Δ.176/05  (ΦΕΚ  227/Α/05),  Π.Δ.149/06  (ΦΕΚ  159/Α/06),  Π.Δ.2/06  (ΦΕΚ
268/Α/06), Π.Δ.212/06 (ΦΕΚ 212/Α/06), Π.Δ.82/10 (ΦΕΚ 145/Α/10), Π.Δ.57/10 (ΦΕΚ 97/Α/10).

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΥΑ 130646/84 (ΦΕΚ 154/Β/84), ΚΥΑ 3329/89 (ΦΕΚ 132/Β/89), ΚΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/
Β/91),  ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93  (ΦΕΚ  187/Β/93),  ΚΥΑ  16440/Φ.10.4/445/93  (ΦΕΚ
765/Β/93),  ΚΥΑ  αρ.  8881/94  (ΦΕΚ  450/Β/94),  ΥΑ  αρ.οικ.  31245/93  (ΦΕΚ  451/Β/93),  ΥΑ
3009/2/21-γ/94 (ΦΕΚ 301/Β/94),  ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 (ΦΕΚ 73/Β/94),  ΥΑ 3131.1/20/95/95
(ΦΕΚ 978/Β/95),  ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95  (ΦΕΚ 677/Β/95),  ΥΑ  Φ6.9/25068/1183/96  (ΦΕΚ
1035/Β/96),  Υ.Α  αρ.οικ.Β.5261/190/97  (ΦΕΚ  113/Β/97),  ΚΥΑ  αρ.οικ.16289/330/99  (ΦΕΚ
987/Β/99),  ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03  (ΦΕΚ  1186/Β/03),  ΚΥΑ  αρ.  Δ13ε/4800/03  (ΦΕΚ
708/Β/03),  ΚΥΑ  αρ.6952/11  (ΦΕΚ  420/Β/11),  ΥΑ  3046/304/89  (ΦΕΚ  59/Δ/89),  ΥΑ
Φ.28/18787/1032/00  (ΦΕΚ  1035/Β/00),  ΥΑ  αρ.  οικ.  433/2000  (ΦΕΚ  1176/Β/00),  ΥΑ
ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01  (ΦΕΚ  686/Β/01),  ΥΑ  ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01  (ΦΕΚ  266/Β/01),  ΥΑ
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02  (ΦΕΚ  16/Β/03),  ΥΑ  ΔM)E» τουO/Ο/613/11  (ΦΕΚ  905/Β/11),  ΥΑ  21017/84/09
(ΦΕΚ 1287/Β/09), Πυροσβεστική διάταξη 7, Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 (ΦΕΚ 155/Β/96)

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  27/03  (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ  Π/208/12-9-03),  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  6/08
(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-08), ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε (ΑΡ.ΠΡ. 10201/12).

ΆΡΘΡΟ 12  ο   :       ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

12.1Εξοπλισμός και προσωπικό του αναδόχου

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο τον απαιτούμενο μηχανικό, μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό
εξοπλισμό  καθώς  και  το  ειδικευμένο  προσωπικό  το  οποίο  απαιτείται  για  την  άρτια,  έντεχνη  και
εμπρόθεσμη κατασκευή όλου του έργου, το οποίο πρέπει να είναι άρτιο ως προς την κατασκευή και
λειτουργία του.

12.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου και πίνακα με τεχνικά
και λοιπά στοιχεία του εξοπλισμού - προσωπικού του που θα διαθέσει για την εκτέλεση του έργου. Στην
κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας είναι η αποδοχή ή όχι της επάρκειας του εξοπλισμού, των μέσων και
του  προσωπικού  του  αναδόχου,  χωρίς  αυτό  να  απαλλάσσει  τον  ανάδοχο  από  την  ευθύνη  για  την
εμπρόθεσμη και έντεχνη περάτωση του έργου.

12.3 Επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σχετική έγκριση ή σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, ο ανάδοχος παραμένει εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καταλληλότητα του μηχανικού και
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει, καθώς και για το σύμφωνο του εξοπλισμού
αυτού με τις σχετικές διατάξεις των τεχνικών προδιαγραφών. 

12.4 Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός του αναδόχου (ή μέρος του εξοπλισμού του) αποδειχτεί  κατά την
διάρκεια των εργασιών ακατάλληλος για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων και των λόγων που
αναφέρονται  στην φύση του υπεδάφους και  στην μορφολογία της περιοχής,  ο ανάδοχος δε δικαιούται
καμιάς επιπλέον αποζημίωσης ούτε παράταση της προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 13  ο   : ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ–ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ–ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟ  ΧΟΥ
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

13.1.Στα θέματα προθεσμιών, υπέρβασής τους και επιβολής ποινικών ρητρών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
του άρθρου 148 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 τουΝ.4782/2021.

13.2.Για κάθε ημέρα υπαίτιας υπέρβασης από τον ανάδοχο της τασσόμενης με το άρθρο  5  της παρούσας
συνολικής προθεσμίας, επιβάλλονται οι καθοριζόμενες με την παρ. 2 του άρθρου 148 του Ν. 4412/16
(όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4782/2021) ποινικές ρήτρες και για τα καθοριζόμενα σε
αυτό  χρονικά  διαστήματα.  Τα  ως  άνω  ποσά  ποινικών  ρητρών  θα  παρακρατούνται  από  τις  αμέσως
επόμενες πιστοποιήσεις του έργου.

13.3.Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της
συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό
ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες
ημέρες και μέχρι ακόμα 15% της συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε
20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.

13.4.Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών η μέση ημερήσια αξία του έργου προκύπτει, αφού διαιρεθεί το
συνολικό χρηματικό ποσό της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και
χωρίς την Αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), με τον αριθμό των ημερών της
συνολικής  προθεσμίας.  Οι  χρόνοι  υπολογίζονται  σε  (ακέραιες  με  στρογγύλευση  προς  τα  επάνω)
ημερολογιακές ημέρες και τα ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς
παρατάσεις ή αναθεώρηση.

13.5.Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να
υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης,  χωρίς Φ.Π.Α. 
(άρθρο 148 παρ. 2 του Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν. 4782/2021).

13.6.Οι  ποινικές  ρήτρες  επιβάλλονται  με  αιτιολογημένη  απόφαση  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  και
       παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου.

Η  ποινική  ρήτρα  για  την  συνολική  προθεσμία  είναι  ανέκκλητη  (148  παρ.1  του  Ν.4412/2016όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν. 4782/2021

13.7.Η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται.
Αν διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του αναδόχου από
άλλη  εργοληπτική  επιχείρηση  ο  κύριος  του  έργου  ή  ο  φορέας  κατασκευής  κηρύσσει  έκπτωτο  τον
ανάδοχο μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.

        Κατά τα λοιπά για την περίπτωση υποκατάστασης του αναδόχου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου
164 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 80 του Ν.4782/2021.
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14.0 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αν  ο  ανάδοχος  δεν  εκπληρώνει  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  ή  δεν  συμμορφώνεται  με  τις  γραπτές
εντολές  της  υπηρεσίας  που  του  δίνονται  σύμφωνα  με  τη  σύμβαση  ή  το  νόμο  μπορεί  να  κηρυχθεί
έκπτωτος  από  την  εργολαβία.  Ιδιαίτερα  ο  ανάδοχος  μπορεί  να  κηρυχθεί  έκπτωτος  αν  καθυστερήσει
την  έναρξη  των  εργασιών  ή  την  υποβολή  του  χρονοδιαγράμματος  ή  καθυστερεί  την  πρόοδο  των
εργασιών  ώστε  να  είναι  προφανώς  αδύνατη  η  εμπρόθεσμη  εκτέλεση  του  έργου  ή  αν  οι  εργασίες  του
είναι κατά σύστημα κακότεχνες, ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, αν δεν
εφαρμόζει  τα  εγκεκριμένα  σχέδια  ή  αν  συστηματικά  παραλείπει  την  τήρηση  των  κανόνων
ασφαλείας  των  εργαζομένων  ή  προστασίας  του  περιβάλλοντος  ή  αν  έληξε  η  ολική  προθεσμία  του
έργου χωρίς αυτό να έχει αποπερατωθεί. 
Κατά  τα  λοιπά  ισχύει  το  άρθρο  160  του  Ν.  4412/2016,  όπως  αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  78  του
Ν.4782/2021.

15.0 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για την  διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών,  την δικαστική επίλυση διαφορών και  την διαιτητική
επίλυση διαφορών θα ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα,  174 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 87 του
Ν.4782/2021 και  ισχύει,  175 όπως ισχύει  και  176 όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με το  άρθρο 88  του
Ν.4782/2021.

ΑΡΘΡΟ 14  ο   : ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ   

 14.1 Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση μπορούν να
καλύπτονται  ιδίως, δαπάνες που  προκύπτουν  από  εφαρμογή  νέων  κανονισμών  ή  κανόνων  που
καθιερώθηκαν  ως  υποχρεωτικοί  μετά  από  την  ανάθεση  του έργου,  καθώς  και  από  προφανείς
παραλείψεις  ή  σφάλματα  της  προμέτρηση της μελέτης ή  από απαιτήσεις  της κατασκευής,  οι  οποίες
καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή
των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να
μην  τροποποιείται  το  «βασικό σχέδιο» του έργου,  δηλαδή  ή όλη κατασκευή,  καθώς  και  τα βασικά
διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Για τη διάθεση του κονδυλίου των
απρόβλεπτων  δαπανών  συντάσσεται Α.Π.Ε. που  δεν  μπορεί  να  συμπεριλάβει
συμπληρωματικές εργασίες της  περ.  β’  της  παρ. 1  του  άρθρου  156  του  Ν.  4412/2016  όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021. 

14.2. Εφόσον κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου επισημανθούν αναγκαίες αλλαγές στην εγκεκριμένη
οριστική  μελέτη  (που  αφορούν  παραδοχές,  υπολογισμούς,  φορτίσεις,  απαιτήσεις  ποιότητας  και
εξοπλισμού,  ελλιπείς  εφαρμογές  κανονισμών,  κανόνων  επιστήμης,  τεχνικής,  αριθμητικά  λάθη,
ασυμφωνία σχεδίων κ.λ.π.), που μειώνουν τον συντελεστή ασφαλείας του έργου ή που οδηγούν προς
αστοχία τότε ο ανάδοχος:
α) Υποχρεούται να συμπληρώσει, διορθώσει, τροποποιήσει την μελέτη σύμφωνα με τις υποδείξεις της

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.
β) Υποχρεούται  να  προχωρήσει  στην  κατασκευή  του  έργου,  σύμφωνα  με  την  συμπληρωμένη,

διορθωμένη,  τροποποιημένη  και  εγκεκριμένη  από την  Δ/νουσα  Υπηρεσία  μελέτη,  χωρίς  καμιά
επιβάρυνση στην τιμή του προϋπολογισμού προσφοράς που υπέβαλλε κατά τον διαγωνισμό.

14.3. Ο  καθορισμός  οποιωνδήποτε  στοιχείων  και  οδηγιών  σε  σχέση με  την  εκτέλεση  των  εργασιών,  στις
εφαρμοζόμενες  τεχνικές  προδιαγραφές,  στη  γενική  συγγραφή  υποχρεώσεων,  στις  κατασκευαστικές
λεπτομέρειες  και  στον  τρόπο  εκτέλεσης  των  κατασκευών,  δεν  απαλλάσσει  τον  ανάδοχο  από  την
υποχρέωση του να λάβει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων κατασκευών που
συνοδεύουν τα επί μέρους τμήματα του όλου έργου.

14.4. Σε εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα σχέδια ή στα άλλα
στοιχεία της εργολαβίας, ή και αν δεν έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, κάθε
απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου θα πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή και εμφάνισή του,
όσο και ως προς τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσής του με τα υπόλοιπα τμήματα του έργου.

14.5 ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα
έργα,  για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημιά του που οφείλεται  σε
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αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων
ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή
ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του
δαπάνες. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 76
του Ν.4782/2021.

ΑΡΘΡΟ 15  ο  :   ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ      

15.1.Με το άρθρο 59 του Ν.  4782/2021  αντικαθίσταται το άρθρο 138 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, έχει
στόχο την εναρμόνιση των  υποχρεώσεων του αναδόχου με την εφαρμοστέα μελέτη και την εκτελούμενη
σύμβαση. 
15.2.Η μέχρι  σήμερα γενική δέσμευση του αναδόχου περί  γνώσεως των συνθηκών εκτέλεσης του έργου,

συνδέεται ουσιωδώς με την εκπονηθείσα μελέτη, την οποία ο ανάδοχος δεν ελέγχει μόνο στο πλαίσιο
υποβολής της προσφοράς του αλλά υποχρεούται να δηλώσει προς την αναθέτουσα αρχή τις αστοχίες
αυτής και να ζητήσει με τρόπο συντεταγμένο, τη μεταβολή της. 

15.3.Ο  περιορισμός  της  υποχρέωσης  στο  πρόσωπο  του  αναδόχου  περιορίζει  τυχόν  καθυστερήσεις  που
επιφέρει  η  σχετική  υποχρέωση.  Στοχεύει  στον  δραστικό  περιορισμό  της  εκτέλεσης  έργων  που
εμφανίζουν τεράστιες καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση λόγω της εμφανιζόμενης αστοχίας της αρχικής
μελέτης και της ανάγκης σύναψης συμπληρωματικών συμβάσεων. Προσδιορίζεται εξαρχής και κατά το
δυνατό η χρονική εξέλιξη του έργου αλλά κυρίως το πραγματικό κόστος και πλέον είναι εξαρχής γνωστή
η τυχόν πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση
Προσδιορίζεται εξαρχής και κατά το δυνατό η χρονική εξέλιξη του έργου αλλά κυρίως το πραγματικό
κόστος και πλέον είναι εξαρχής γνωστή η τυχόν πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση.

15.4.Συμπληρωματικά προς τα αναφερόμενα στο 4 της ΕΣΥ, επισημαίνεται ότι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να
προβούν με δική τους ευθύνη και δαπάνη στην περαιτέρω επεξεργασία των υπαρχόντων στοιχείων και να
εκτελέσουν οποιεσδήποτε συμπληρωματικές εργασίες και έρευνες (π.χ. γεωτεχνικές εργασίες κ.λ.π), που θα
κρίνουν  ότι  είναι  απαραίτητες  για  την  σύνταξη  της  Οικονομικής  Προσφοράς  τους  και  συνεπώς
διευκρινίζεται  ότι  καμία απαίτηση αποζημίωσης  του  αναδόχου δεν  είναι  δυνατό να  αναγνωρισθεί  για
πρόσθετες  εργασίες  ή  μεταβολή ποσοτήτων που τυχόν  θα προκύψουν  από την μη  πλήρη γνώση των
χαρακτηριστικών συστάσεως, της γεωλογίας και των εδαφοτεχνικών παραμέτρων του εδάφους.

15.5.Η αναθέτουσα αρχή αποκτά το δικαίωμα να λύσει  την σύμβαση που συνάφθηκε και  στηρίχθηκε σε
ανακριβή μελετητικά δεδομένα όχι σε απροσδιόριστο χρονικό σημείο της εξέλιξης ενός έργου αλλά πριν
την έναρξη αυτού, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή υπέρογκων αποζημιώσεων για έργα που λόγω της
μεταβολής του τρόπου κατασκευής τους δεν ολοκληρώνονται ή ολοκληρώνονται  μετά την καταβολή
δυσθεώρητων ποσών για νέες εργασίες που δεν είχαν εξαρχής προβλεφθεί, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να
αναθέσει το έργο στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, εφόσον δεν έχει αποδεκτεί την ανάγκη ουσιώδους
τροποποίησης της μελέτης.

15.6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

15.6.1. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αφαιρέσει  και  να  απομακρύνει  από  τα  εργοτάξια  κάθε  προσωρινή
εγκατάσταση που υπάρχει,  τα  απορρίμματα,  εργαλεία,  ικριώματα,  μηχανήματα,  πλεονάζοντα υλικά
χρήσιμα  ή  άχρηστα,  προσωρινές  εγκαταστάσεις  μηχανημάτων  κ.λ.π.  και  να  επισκευάσει  ή  να
ανακατασκευάσει τμήματα οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, που υπέστησαν ζημιές από την εκτέλεση
του Έργου, τη μετακίνηση των οχημάτων-μηχανημάτων του κλπ, με δαπάνες του και πριν από την
παράδοση στην Υπηρεσία των χώρων του εργοταξίου μετά την περάτωση ολόκληρου του Έργου.

15.6.2. Επίσης υποχρεούται να άρει ή να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο, το οποίο θα του υποδειχθεί από
την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία, να ισοπεδώσει τους χώρους που τα
ανωτέρω  ήταν  αποτεθειμένα  ή  εγκατεστημένα,  να  παραδώσει  τελείως  καθαρούς  τους  χώρους  των
εργοταξίων και γενικά να μεριμνήσει για κάθε τι άλλο, που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθμη
λειτουργία του Έργου σύμφωνα με τους όρους της Κυρίας Σύμβασης. 

15.6.3.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προβαίνει  ύστερα  από  διαταγή  της  Υπηρεσίας  στην  άρση  κάθε
προστατευτικής  κατασκευής,  που  έγινε  για  αποφυγή  κάθε  φύσης  ζημιών,  φθορών,  ατυχημάτων
περιβαλλοντική  υποβάθμιση,  κλπ.

15.6.4. Αν μετά την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παρά πάνω εργασίες  μέσα
σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες
αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου της δαπάνης παρακρατούμενης από την
αμέσως επόμενη πληρωμή.
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15.7.ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

15.7.1.Ο ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά την τμηματική περάτωση των εγκαταστάσεων να κάνει με δικά
του μέσα, όργανα και δαπάνες (σε αυτές περιλαμβάνεται η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
κ.λπ.)  τις  απαιτούμενες  δοκιμές,  οι  οποίες  θα επαναλαμβάνονται  μέχρι  πλήρους ικανοποίησης  των
απαιτητών αποτελεσμάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών που θα υπογράφεται
από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο και θα περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής.

15.7.2.  Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
15.7.3.  Ο ανάδοχος υποχρεούται με την περάτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους, να

συντάξει  χωρίς  πρόσθετη  αμοιβή  και  να  υποβάλει  στην  επίβλεψη σε  τρία  (3)  αντίγραφα,  πλήρεις
λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέσθηκαν
απ’ αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές, καταχωρείται στον φάκελο της επίβλεψης ενώ η άλλη
διαβιβάζεται στο Αρχείο του κυρίου του Έργου.

15.7.4. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει το προσωπικό του
κυρίου του έργου, την χρήση και το χειρισμό των εγκαταστάσεων. Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής
συντήρησης του έργου, οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαστήματα, τις εγκαταστάσεις και
να τις διατηρεί σε αρίστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι’ αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική
συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.4412/2016,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 85 του Ν.4782/2021.

15.7.6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά, για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, μέσα
στην προθεσμία που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει
την επανόρθωση αυτή, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

15.7.7. Για τη συναρμολόγηση των μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να περιορισθεί στον χώρο,
που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να μην παρεμποδίζεται η
εντός του έργου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων εργολαβιών.

ΑΡΘΡΟ  16  ο   :ΓΕΝΙΚΑ  ΕΞΟΔΑ,  ΟΦΕΛΟΣ  ΚΛΠ.  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  –  ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ  ΠΟΣΟΣΤΑ  –  
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ   ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΤΕΛΗ, ΔΑΣΜΟΙ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ Κ.ΛΠ  

16.1.Στην παρούσα εργολαβία ισχύουν τα παρακάτω εργολαβικά ποσοστά:
1) Δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) για γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης επί της αξίας

των εργασιών της υπολογιζόμενης βάσει των τιμών μονάδος που προκύπτουν από την προσφορά του
αναδόχου καθώς και τις τυχόν νέες τιμές μονάδος.

2) Δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της πραγματικής δαπάνης για υλικά και ημερομίσθια εργατοτεχνιτών
του αναδόχου κλπ., υποκείμενο στην έκπτωση της δημοπρασίας, σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν.
4412/16 όπως ισχύει.

16.2.Οι δαπάνες της παραγράφου 1 αποδίδονται στον ανάδοχο και με εργολαβικό ποσοστό μειωμένο κατά
την έκπτωση του διαγωνισμού ( παρ. 3 & 4 του άρθρου 154 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 73 του ν. 4782/2021).
Ο  ανάδοχος  δεν  απαλλάσσεται  των  φόρων,  τελών,  δασμών,  κρατήσεων  και  οποιεσδήποτε  άλλων
νόμιμων επιβαρύνσεων, σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 8 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 59 του Ν.4782/2021.

16.3.Οι δια των εκδιδόμενων λογαριασμών πληρωμές για εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 18 επιμετρήσεις
της παρούσας, υπόκεινται στις κάτωθι επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις που θα ισχύουν στο
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοπράτησης μέχρι την ημερομηνία πέρατος του έργου, (πλην
του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον κύριο του έργου) (για έργα που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους ή/και
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).
α) Φόρος δημοσίου (πληρωμή κατά νόμο)
β) Κρατήσεις υπέρ των διαφόρων ταμείων όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
γ) ΤΣΜΕΔΕ (πληρωμή κατά τον νόμο)

16.4.Στα γενικά έξοδα του αναδόχου και στο όφελος αυτού, πέραν των όσων αναφέρονται σε άλλα σημεία
των συμβατικών τευχών,  περιλαμβάνονται και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που είναι απαραίτητες ή
μπορούν να ζητηθούν από τον εργοδότη:

α) Οι  τοπογραφικές  εργασίες  που απαιτούνται  για  την εκτέλεση των  εργασιών  προς  εφαρμογή της
μελέτης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.
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β) Οι  εργαστηριακοί  έλεγχοι  που  θα  γίνονται  σε  όλη  τη  διάρκεια  του  έργου  για  διαπίστωση  της
καταλληλότητας  των  χρησιμοποιούμενων  υλικών  και  της  ποιότητας  εργασιών  σύμφωνα  με  τις
Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ) Οι χαράξεις και σημάνσεις στο έργο κατά την εκτέλεσή του.
δ) Η δαπάνη ασφαλίστρων, όπως περιγράφονται στην παρούσα.

16.5. Το  έργο  συγχρηματοδοτείται  από  το  Πράσινο  Ταμείο  στον  άξονα  προτεραιότητας  2  «Αστική
αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις  Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2021-2022 του Πράσινου Ταμείου, στο
ΜΕΤΡΟ 1: Σύνθετες αστικές αναπλάσεις και στη Δράση 1.1.: Συνδυασμός των δράσεων Μέτρου 2 και
από ίδιους πόρους του Δήμου. 
Οι πληρωμές του αναδόχου θα υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόμενες (για τα έργα Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων) κρατήσεις, ως και στην καταβολή του Φόρου Εισοδήματος, απόδοση Φ.Π.Α.
κ.λπ.).

16.6. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθοριζομένων (με τις
εκάστοτε  από  το  Υπουργείο  εργασίας  εκδιδόμενες  αποφάσεις)  δώρων-εορτών  Πάσχα  και
Χριστουγέννων καθώς και αποζημιώσεως λόγω απολύσεως, καθώς και στην καταβολή των νομίμων
εισφορών του υπέρ των Ασφαλιστικών και Επικουρικών Οργανισμών ή Ταμείων όπως το ΙΚΑ (ακόμα
και αν το έργο εκτελείται εκτός ασφαλιστικής περιοχής Ι.Κ.Α.) κ.λπ.. Η καταβολή των προβλεπομένων
κρατήσεων θα αποδεικνύεται με τη προσκόμιση κανονικής αποδείξεως πριν από την πληρωμή κάθε
λογαριασμού.

ΑΡΘΡΟ17ο :ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί έγκαιρα στην εξασφάλιση για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, κατάλληλων
σε ποιότητα και επαρκών σε ποσότητα υλικών.
17.1. Όλα τα υλικά κ.λπ.,  που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι  της καλύτερης ποιότητας της αγοράς,  χωρίς

βλάβες ή ελαττώματα.
17.2. Επίσης  όλα  τα  υλικά  για  την  εκτέλεση  των  έργων θα  είναι  απολύτως  σύμφωνα  με  τα  συμβατικά

δεδομένα, τους ισχύοντας κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Εμπορίου και
Βιομηχανίας, καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της
απολύτου εγκρίσεως του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις,
την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λπ.

17.3. Σε περίπτωση, που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση των
έργων, ο ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους,
ούτε αποζημίωσης για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο ανάδοχος δεν φέρει
καμιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών, που παραδίδονται σ’ αυτόν από τον
εργοδότη εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.

17.4. Τα  παραπάνω υλικά  παραδίδονται  από  τον  εργοδότη  στον  ανάδοχο  με  πρωτόκολλο,  μετά  δε  την
παραλαβή  τους από τον ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια,
που τυχόν θα συμβεί στα υλικά αυτά.

17.5. Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, το μηχάνημα η συσκευή θα εγκρίνεται από την υπηρεσία, ως εξής:
 Αν  πρόκειται  για  υλικό  σειράς  βιομηχανικής  παραγωγής,  θα  προσκομίζονται  στην  Υπηρεσία
προσπέκτους  και  προδιαγραφές  του  εργοστασίου παραγωγής,  καθώς και  δείγματα.  Αν  πρόκειται  για
υλικό  πρωτότυπο,  που  πρόκειται  να  παραχθεί  ειδικά  για  το  εν  λόγω έργο  θα  προσκομίζονται  στην
Υπηρεσία  δείγματα,  σχέδια  ή  μοντέλα.  Τα  παραπάνω δείγματα  κ.λπ.,  που  θα  εγκρίνονται  από  την
Υπηρεσία, θα φυλάσσονται από αυτήν μέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του
αναδόχου.

17.6. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό μηχάνημα ή συσκευή,
που δεν είναι σύμφωνα με τα δείγματα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω.

17.7. Όλα  τα  μηχανήματα  και  συσκευές  πρέπει  να  συνοδεύονται  από  πιστοποιητικό  ελέγχου  του
κατασκευαστού, η δε επίβλεψη θα μπορεί να παραπέμπει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο με μέριμνα και
δαπάνες «του αναδόχου».

17.8. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών – μηχανημάτων – συσκευών κ.λπ. να
υποβάλλει  στην  Δ/νουσα  Υπηρεσία  πλήρη  κατάλογο  των  προς  παραγγελία  υλικών  για  έγκριση,
γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ημερομηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών.

17.9.ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
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17.9.1.Η παραλαβή και  ο  έλεγχος  της  ποιότητας  των υλικών που  χρησιμοποιούνται
στην κατασκευή του έργου ή  ενσωματώνονται  σε  αυτό,  γίνεται  από  έναν  (1)  ή
περισσότερους τεχνικούς του άρθρου 139,  περί  διεύθυνσης έργου από  την  πλευρά  του αναδόχου,  ο
οποίος συντάσσει και  υποβάλει δήλωση προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, με την οποία βεβαιώνει και την
αλήθεια  του  περιεχομένου  της.  Παράλειψη  σύνταξης  και  υποβολής  της  σχετικής  δήλωσης  συνιστά
κώλυμα υποβολής κάθε επόμενου  λογαριασμού.

17.9.2.Αν κατά  τη  διάρκεια  κατασκευής  των  έργων  μέχρι  την  οριστική  παραλαβή  οποιαδήποτε  εργασία
παρουσιάζει  ελαττώματα  που  δεν  αποκαθίστανται  απ’  τον  ανάδοχο,  κοινοποιείται  σ’  αυτόν  ειδική
διαταγή της Διευθύνουσας υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώματα και τάσσει εύλογη
προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των
ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται από τα πράγματα. 
Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική
διαταγή καθορίζεται  ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις  αντίστοιχες εργασίες.  Στην
τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για
τον περιορισμό του ελαττώματος (παρ. 2 άρθρου 157 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 76 του
ν. 4782/2021) .

17.9.3.Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των έργων, εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 172,
περί παραλαβής και  η διαπίστωση της αποκατάστασης των ελαττωμάτων γίνεται από τη διευθύνουσα
υπηρεσία.».

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 159 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
77 του Ν.4782/2021.

17.9.4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ–ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

17.9.4.1 Όλα τα υλικά και μέσα για την εκτέλεση του έργου θα διατεθούν από τον ανάδοχο. 
Τα παραπάνω υλικά και μέσα θα είναι κατάλληλα για την κατασκευή του έργου και θα συμφωνούν με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές, εφόσον τα περιλαμβάνουν, καθώς και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. 

17.9.4.2Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου
ή ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 4412/16,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν.4782/2021. Αν κατά την κατασκευή των έργων η
επίβλεψη θεωρεί,  ότι  τα προς  χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις  απαιτήσεις  των προδιαγραφών ή
γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν
ο ανάδοχος διαφωνεί, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 4412/16.

17.9.4.3.Ανεξάρτητα  από  εργαστηριακά  μέσα  και  εργαστηριακό  προσωπικό  της  Διευθύνουσας  το  έργο
Υπηρεσίας, ο ανάδοχος οφείλει εφ’ όσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία, να διαθέσει με μέριμνα και
δαπάνες  του,  τα  κατάλληλα  όργανα,  συσκευές  και  προσωπικό,  προς  εκτέλεση  δειγματοληψιών  και
δοκιμών ελέγχου.

17.9.4.4 Τα αποτελέσματα των υπ’ όψη δοκιμών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εντός δύο ημερών από του
πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται χρονικό διάστημα για τον έλεγχο, άλλως δεν θα
λαμβάνονται υπ’ όψη. Οι πάσης φύσεως δοκιμές, με ακριβή στοιχεία των θέσεων και του είδους των
δοκιμών,  καταγράφονται  σε  ιδιαίτερο  πίνακα  που  συνοδεύει  τις  πιστοποιήσεις  και  τις  τμηματικές
προσωρινές επιμετρήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους.

17.9.4.5 Ανεξάρτητα  από  τις  εργαστηριακές  εξετάσεις  και  δοκιμές  που  θα  γίνουν  από  τον  ανάδοχο,  η
Υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε λήψη δειγμάτων και σε εργαστηριακή εξέτασή τους, για ενδελεχή
ποιοτικό έλεγχο των εκτελουμένων εργασιών.

17.9.4.6 Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία που θα αφορά είτε υλικό, είτε εργασία, δεν θα παρέχει στον
ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας ανάλογη παράταση προθεσμίας, για
οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστημα θα χρειασθεί για την εκτέλεση της διαπίστωσης αν ένα υλικό ή
εργασία είναι δόκιμα ή όχι.

ΑΡΘΡΟ 18  ο   :     ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

18.1. Η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  ύστερα  από  έγγραφη  αίτηση  του  αναδόχου  θα  προσφέρει  κάθε  δυνατή
συνδρομή προς τις αρμόδιες αρχές για την άρση κάθε ενδεχόμενου εμποδίου από μέρους τρίτων.

18.2.  Η Διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από την αρμόδια τεχνική
υπηρεσία  του  φορέα  κατασκευής  του  έργου  (Διευθύνουσα  ή  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία)  κατά  τα
οριζόμενα στο άρθρο 136 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 57 του Ν. 4782/2021,
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ο  δε  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  συμμορφώνεται  προς  τη  Σύμβαση  και  τις  διαταγές  της
Επίβλεψης.

18.3. Η Επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των όρων της Σύμβασης και στην
κατασκευή  του  Έργου  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  τέχνης  και  τους  ισχύοντες  κανονισμούς  και
προδιαγραφές, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του. Η Επίβλεψη μπορεί να ασκηθεί και εκτός
των  στενών  ορίων  του  Έργου  επεκτεινόμενη  και  σε  οποιονδήποτε  άλλο  χώρο  κατασκευάζονται
τμήματα που θα ενσωματωθούν στο Έργο (λατομεία,  ασφαλτικά συγκροτήματα,  εργοτάξια έτοιμου
σκυροδέματος, μηχανουργεία, συγκροτήματα κοπής &διαμόρφωσης σιδηροπλισμού κλπ).

18.4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της Επίβλεψης και σε όλους
τους προαναφερόμενους χώρους παραμένοντας σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά υπεύθυνος, τόσο για
την αστική όσο και την ποινική ευθύνη, αναφορικά με τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν
στους υπαλλήλους της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

18.5.  Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση κάθε υπαλλήλου του Αναδόχου ή
εργατοτεχνίτη,  ο  οποίος  είτε  απείθησε  είτε  έδειξε  ασέβεια προς  τους  αντιπροσώπους  της  ή  άλλων
Υπηρεσιών του Δημοσίου κατά την άσκηση ελέγχων, είτε συμπεριφέρθηκε κατά τρόπο που θίγει το
κύρος των υπαλλήλων.

18.6. Η άσκηση από την Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία της επίβλεψης των έργων δεν απαλλάσσει
τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει  από τις  συμβατικές  του υποχρεώσεις  ή τους
κείμενους Νόμους.

ΑΡΘΡΟ 19  ο   : ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  -ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

19.1 Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται και υποβάλλονται από τον ανάδοχο στους επιβλέποντες του άρθρου
136  με υπεύθυνη δήλωση περί της αληθείας αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου
151 του Ν. 4412/16, όπως αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 70 του Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα. 

19.2 Οι επιμετρήσεις συντάσσονται και υποβάλλονται από τον ανάδοχο σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην
παρ. 2 του άρθρου 151 του Ν. 4412/16 και υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις παρ. 3 – 6 του άρθρου 151 του Ν. 4412/16, όπως αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 70
του Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα. 

19.3 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 και δεν είναι τελικά εμφανείς, ποσότητες
που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια εφαρμόζεται η παρ. 7 του άρθρου 151 του Ν. 4412/16
όπως αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 70 του Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα. 

19.4 Ο χαρακτηρισμός και η παραλαβή του φυσικού εδάφους στο οποίο εκτελείται το έργο, γίνεται σύμφωνα με
τα αναγραφόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 151 του Ν. 4412/16 όπως αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 70 του
Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα. 

19.5 Η  τελική  επιμέτρηση  υποβάλλεται  υποχρεωτικά  από  τον  ανάδοχο  στην  Διευθύνουσα  Υπηρεσία,  το
αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου. Μαζί με την τελική επιμέτρηση
ο ανάδοχος  μπορεί  να  υποβάλλει  και  κάθε  άλλο  αίτημά του  που να  σχετίζεται  με  την  εκτέλεση  της
σύμβασης,  για  το οποίο δεν έχει  χάσει  το  σχετικό  δικαίωμα από κάποια άλλη αιτία,  σύμφωνα με  τα
αναγραφόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 151 του Ν. 4412/16 όπως αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 70 του
Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα.

19.6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
 
19.6.1 Για τον τρόπο μέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών καθώς και τυχόν νέων εργασιών ισχύουν όσα

ορίζονται από τα σχετικά άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης Έργων, κ.λ.π. και τις διατάξεις του άρθρου
151 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του Ν.4782/2021.

19.6.2 Κάθε  είδους  εργασίες,  για  τις  οποίες  δεν  ορίζεται  στα  παραπάνω  στοιχεία  τρόπος  επιμέτρησης,
επιμετρούνται και πληρώνονται με τις μονάδες που εκτελέστηκαν πραγματικά, χωρίς να λαμβάνονται
υπόψη τυχόν αντίθετες συνήθειες έστω και γενικά παραδεκτά.

19.6.3 Σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  εκτελέσει  -  χωρίς  έγκριση  -  ορισμένες  εργασίες  με  διαστάσεις
μεγαλύτερες των συμβατικών, τότε οι επί πλέον ποσότητες που θα προκύψουν δεν επιμετρούνται, έστω
και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αντίθετα, αν ο Ανάδοχος εκτελέσει ορισμένες εργασίες με διαστάσεις
μικρότερες των συμβατικών, τότε επιμετρούνται οι ποσότητες που πράγματι εκτελέστηκαν χωρίς να
αποκλείεται εφαρμογή των διατάξεων για κακοτεχνία.

ΑΡΘΡΟ 20  ο   : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ –ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  
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20.1.  Οι  πιστοποιήσεις  για  την  πληρωμή  των  εργασιών  που  εκτελέσθηκαν  θα  συντάσσονται  και  θα
υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Ν. 4412/16, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 71 του Ν.4782/2021και ισχύει  σήμερα.

20.2.  Πριν  από  την  είσπραξη  κάθε  πιστοποίησης  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκομίσει  βεβαίωση  της
αρμόδιας  υπηρεσίας  της  Δ/νουσας  Υπηρεσίας,  ότι  δεν  υφίσταται  οφειλή  αυτού  ή  άλλη  οικονομική
εκκρεμότητα λόγω ζημιάς ή βλάβης που προξενήθηκε απ' αυτόν στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης
κατά την εκτέλεση των εργασιών, είτε της παρούσας είτε άλλων εργολαβικών συμβάσεών του με την
Δ/νουσα Υπηρεσία ή άλλους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας ή Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, αποδεχόμενος ότι η Δ/νουσα Υπηρεσία, θα προβαίνει σε αντίστοιχο συμψηφισμό προς το
πιστοποιούμενο ποσό.

20.3.  Στον λογαριασμό  μπορεί  να  περιληφθούν,  επίσης,  τα υλικά  που  εισκομίσθηκαν  με  έγκριση
της υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν (παρ. 5 άρθ. 152).

20.4.  Στους λογαριασμούς  περιλαμβάνονται  επίσης,  η αναθεώρηση τιμών,  αποζημιώσεις  κάθε  είδους  που
έχουν εγκριθεί,  αντίτιμο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν μέσω της εργολαβίας και  κάθε
άλλη εγκεκριμένη δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο (παρ. 6 άρθ. 152)

20.5. Οι πληρωμές του αναδόχου που θα προκύψουν από τις πιστοποιήσεις θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Σ (κώδικας φορολογικών
στοιχείων).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 152 του Ν. 4412/16 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
του Ν.4782/2021και ισχύει  σήμερα.

20.6. ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

20.6.1.Ο τελικός λογαριασμός εκδίδεται βάσει του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου και της σχετικής,
εγκριτικής απόφασης αυτού.

20.6.2. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά για την έκδοση του τελικού εξοφλητικού
λογαριασμού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται σε αυτόν. Πριν από την θεώρηση του
τελικού  λογαριασμού  καθώς  και  όλων  των  ενδιάμεσων  λογαριασμών  ο  ανάδοχος  πρέπει  να  φέρει
βεβαίωση του αρμοδίου Υποκαταστήματος του ΙΚΑ και λοιπών Ταμείων ότι  εξοφλήθηκαν όλες οι
σχετικές με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές.

ΑΡΘΡΟ 21  ο   ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ  

21.1 Στις  περιπτώσεις  που ειδικοί  λόγοι  κυκλοφοριακοί,  περιβαλλοντικοί  ή άλλοι  επιβάλλουν  την άμεση
επέμβαση  για  εκτέλεση  κάποιας  εργασίας  (εκσκαφή  ορύγματος,  επίχωση,  αποκατάσταση
καταστραφέντος ή ημιτελούς οδοστρώματος αποκατάσταση κακοτεχνίας, τήρηση μέτρων ασφάλειας σε
χερσαίο ή /και θαλάσσιο ή/και υποθαλάσσιο χώρο, τοποθέτηση περιφραγμάτων - εμποδίων - λυχνιών
σήμανσης  κλπ.),  ο  δε  ανάδοχος  δεν  συμμορφώνεται  εντός  των  τασσομένων  προθεσμιών  για
αποπεράτωση της παραπάνω εργασίας, καθορίζεται με το παρόν και συμφωνείται ρητά ότι η Δ/νουσα
Υπηρεσία και οποιαδήποτε αρμόδια κατά περίπτωση Κρατική Υπηρεσία (Περιφέρεια Αττικής, Ν.Α
Αθηνών,  ΥπΕσ.  κλπ.)  ή  Οργανισμός  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  δικαιούνται  εκτός  της  επιβολής  των
κυρώσεων που προβλέπονται στην παρούσα και τις νόμιμες διατάξεις, να προβαίνουν στην εκτέλεση
της εργασίας αυτής, κατά τον προσφορότερο τρόπο (απολογιστικά ή με άλλη εργολαβία) και κατά την
κρίση τους σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

21.2.  Επίσης θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση προς τη δαπάνη αποκατάστασης, των σχετικών
δαπανών κρατουμένων από αυτά που οφείλονται και σε περίπτωση που αυτά που του οφείλονται δεν
επαρκούν, το υπόλοιπο θα εισπράττεται σε βάρος της εγγυητικής επιστολής και των επί των λογαριασμών
πληρωμών κρατήσεων λόγω εγγύησης.

ΑΡΘΡΟ  22  ο    :     ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Η  ΑΠΟ  
ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ  

22.1. Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  μην  παρεμποδίζει  την  εκτέλεση  εργασιών  που  δεν
συμπεριλαμβάνονται στη σύμβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του
έργου,  να  διευκολύνει  την  εκτέλεσή  τους  με  τα  μέσα  που  χρησιμοποιεί  (ικριώματα  κ.λπ.)  και  να
ρυθμίζει την εκτέλεση των εκτελουμένων απ’ αυτόν εργασιών ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η
εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή άλλους εργολήπτες (παρ. 15 άρθρ. 138 ν.4412/16 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 59 του ν. 4782/2021) .
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22.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ν’ ανοίγει, να μορφώνει, και να επαναφέρει στην αρχική κατάσταση τις
απαιτούμενες  με  βάση  τις  ηλεκτρομηχανολογικές  μελέτες  και  τις  οδηγίες  της  επίβλεψης,  οπές
διέλευσης, φωλιές και αύλακες, για τον εντοιχισμό σωλήνων ή οποιονδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ
εγκαταστάσεων, χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στην
οικονομική προσφορά του.

22.3. Απαγορεύεται  ρητά  η  διάνοιξη  ή  η  μόρφωση  από  τον  ανάδοχο,  οπών,  φωλεών  και  αυλάκων  σε
κατασκευές από σκυρόδεμα χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού.

22.4. Οποιαδήποτε  φθορά  ή  ζημιά  που  θα  προκληθεί  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου,  σε  οποιαδήποτε
κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις
κατασκευές που υπέστησαν τη ζημιά ή τη φθορά στην πρότερή τους κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 23  ο   :   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 
23.1.  Αμέσως μετά την υπογραφή της Εργολαβικής σύμβασης, η Υπηρεσία θα παραδώσει στον Ανάδοχο όλα

τα στοιχεία της μελέτης.
23.2.  Ο Ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης, είναι υποχρεωμένος να προβεί σε συσχετισμό και

αριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυμφωνίας, να ζητήσει έγγραφα
και  έγκαιρα από τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση,  χωρίς  να έχει  το δικαίωμα να τροποποιεί  τα
στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύμφωνα με τη σύμβαση αναλαμβάνει
ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της μελέτης του έργου και τα καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης
αυτής.

23.3.  Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών
προδιαγραφών  των  επί  μέρους  στοιχείων  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  (τρόπος  εκτέλεσης
κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κ.λπ.), δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει
κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών, που συνθέτουν
κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του χώρου.

23.4.  Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και 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  π.χ.  τοίχοι,  διαχωριστικά,  κατώφλια,  επιχρίσματα,
κιγκλιδώματα,  κ.λπ.),  πρέπει  να  είναι  άρτιο  τόσο  ως  προς  την  κατασκευή,  την  αντοχή  και  καλή
εμφάνισή του,  όσο και  ως  προς  την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα,  (εσωτερικά ή γειτονικά)
τμήματα του έργου.

23.5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής ο ανάδοχος, υποχρεούται
στη συμπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το
δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του «άνευ ετέρου» και με την τιμή που θα
ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.

23.6.  Η Υπηρεσία δικαιούται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/16 και του άρθρου 156
του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιείται με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021), όποτε κρίνει απαραίτητο,
λόγω τοπικών συνθηκών ή άλλων αναγκών να τροποποιεί τα εγκεκριμένα σχέδια ή να τα ακυρώνει και
να εκδίδει νέα.

23.7. Αν  για  σοβαρούς  λόγους  ο  ανάδοχος  δε  συμφωνεί  με  οδηγίες  και  εντολές  της  Υπηρεσίας,  είναι
υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει εγγράφως στο συντομότερο δυνατό χρόνο, και πάντως όχι

23.8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος  να  κατασκευάσει  το έργο κατά  τους  όρους  της σύμβαση και  τις
έγγραφες εντολές των αρμοδίων κατά περίπτωση οργάνων του φορέα κατασκευής του έργου, εφόσον
αυτές φέρουν τα κατά τον νόμο απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία νομιμότητας, ευθυνόμενος έναντι του
κυρίου του έργου για την επιμέλεια που επιδεικνύει  και  στις δικές του υποθέσεις (άρθρο 138 του
Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 59 του Ν.4782/2021)..

 Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  εγκαταστήσει  με  δικές  του  δαπάνες  στο  εργοτάξιο,  όλα  τα
προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/1975, όπως αυτό συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση
κάθε κατά νόμων αδείας, καθιστάμενος αποκλειστικά και ουσιαστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση
των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Τονίζεται επίσης ότι στην περίπτωση που
κάποιος αρμόδιος φορέας επιβάλλει ειδικό τέλος για την έκδοση άδειας τομής, η πληρωμή του τέλους
αυτού βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο του έργου.
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 Ο ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση για  την  τήρηση των  διατάξεων της  εργατικής  νομοθεσίας,  των
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του
φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων Προστασίας του περιβάλλοντος.
Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική
μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα
σχετικά  μέτρα.  Ο  ανάδοχος  υπέχει  την  πλήρη  και  αποκλειστική  ευθύνη  για  κάθε  ζημία  που
προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός
άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα
Προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως
αυτό  ρυθμίζεται  με  τις  αποφάσεις  του  Υφυπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημόσιων
Έργων  ΔΙ  ΠΑΔ/οικ.177/  2.3.2001  (Β'  266),  ΔΕΕΠΠ/85/  14.5.2001  (Β'  686)  και  ΔΙΠΑΔ/οικ889/
27.11.2002 (Β' 16), στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή
άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του
έργου  (παρ.  9  του  άρθρου  138  του  Ν.4412/2016,  όπως  αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  59  του
Ν.4782/2021).

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων Αστυνομικές
Διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη που θα συμβεί στον
ίδιο,  στο  προσωπικό του,  ή  σε  τρίτους  από ενέργειες  που  έχουν  άμεση ή  έμμεση σχέση με  την
εκτέλεση του έργου.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες σε όλες γενικά τις
θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους.

 Ο ανάδοχος ευθύνεται  ποινικά και  αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη των
απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.

 Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να ανακοινώσει  αμέσως  στη Διευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία,  όλες  τις
απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ’ αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με
μέτρα ελέγχου και ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

 Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες για το κατά την εκτέλεση του έργου
απασχολούμενο εργατοτεχνικό κ.λπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ’ αυτό.

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

 Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών να προσκομίσει χωρίς επιπλέον αποζημίωση:
            Α) Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου – Εγκαταστάτη για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου. Τυχόν

έξοδα προς τη ΔΕΗ βαρύνουν τον Κύριο του έργου.
             Β)Υπεύθυνη Δήλωση από Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία

μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αδειοδότηση του κτιρίου από άποψη Πυρασφάλειας.

23.9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 Οι ειδικές υποχρεώσεις αναδόχου αναφέρονται στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 59 του Ν. 4782/2021.

 Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή άλλων
υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη σύμβαση. Οι
πηγές αυτές, πριν από τη χρησιμοποίησή τους, πρέπει να εγκριθούν από τη διευθύνουσα υπηρεσία,
που  μπορεί  να  απαγορεύσει  τη  χρήση  ακατάλληλων  ή  απρόσφορων  για  τα  έργα  πηγών.
Χρησιμοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται μετά από έγγραφη συναίνεση της υπηρεσίας και
αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο μεταξύ της διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου. 

 Σε περίπτωση που στην περιοχή εκτέλεσης του έργου υπάρχουν αρχαιότητες, ο ανάδοχος υποχρεούται
αμέσως  μόλις  διαπιστώσει  την  ύπαρξή  τους  να  ειδοποιήσει  την  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  και  την
αρμόδια  Αρχαιολογική  Υπηρεσία,  και  να  διακόψει  αμέσως  κάθε  εργασία  στην  περιοχή  των
ευρημάτων,  λαμβάνοντας  ταυτόχρονα όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  για  την  ανέπαφη διατήρηση και
διαφύλαξη  των  υπόψη  αρχαιοτήτων. Στην  περίπτωση  αυτή  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  για  τις
αρχαιότητες.

 Ο ανάδοχος έχει  την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει  την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή
εργασιών  φορέα  του  δημόσιου  τομέα,  που  είναι  δυνατόν  να  επηρεάζονται  από  τις  εργασίες  της
εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή
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ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Μ.: 7/2022

διακοπή λειτουργίας τους και  χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλει  στην
άμεση  αποκατάσταση  των  βλαβών  ή  διακοπών.  Επίσης  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να
εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα εργοτάξια που κατασκευάζονται τμήματα
του έργου και  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, καθώς και των συμβούλων και εμπειρογνωμόνων.

   Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των κατασκευών, των
κοινωφελών και κάθε είδους έργων, που υπάρχουν και επίσης για την πρόληψη ζημιών ή διακοπή της
λειτουργίας τους. Ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια του αναδόχου, πρέπει να επανορθώνονται
αμέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση αυτό θα γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για
λογαριασμό του αναδόχου,  σύμφωνα με  το άρθρο 157 του Ν.4412/2016.  Ο ανάδοχος  οφείλει  να
προφυλάσσει  και  να  προστατεύει  την  υπάρχουσα  βλάστηση,  όπως  δένδρα,  θάμνους  και
καλλιεργημένες  εκτάσεις  στο  χώρο  που  εκτελείται  η  εργασία,  εφόσον  δεν  παρεμποδίζεται
δικαιολογημένα η κατασκευή του έργου κατά την κρίση του εργοδότη.

 Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν ο ανάδοχος να συναντήσει δυσχέρειες στην εκτέλεση
των  έργων  από  την  παρουσία  δικτύων  Ο.Κ.Ω.  Οι  παραπάνω  δυσχέρειες  είναι  δυνατό  να
υποχρεώσουν τον ανάδοχο σε πολλές περιπτώσεις να καταφύγει στην εφαρμογή αντιοικονομικών ή /
και  χρονοβόρων  κατασκευαστικών  μεθόδων,  για  να  ανταποκριθεί  στις  ανάγκες  κατασκευής  των
έργων  με  συνθήκες  απόλυτης  ασφάλειας  για  τις  υπάρχουσες  κατασκευές  (διατηρούμενα
οδοστρώματα, οχετοί κ.λ.π.), τις τυχόν υπάρχουσες παραλλασσόμενες και νέες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω.
κ.λ.π. Εργασίες εκσκαφών κλπ.  σε θέσεις  όπου διατηρούνται τμήματα οδοστρωμάτων, ή τμήματα
οχετών, ή όπου υφίστανται αγωγοί Ο.Κ.Ω κλπ. γενικά πρέπει να εκτελούνται με μεγάλη προσοχή για
την αποφυγή ζημιών ή ατυχημάτων, για τα οποία ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.

Οποιαδήποτε ζημιά, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί αυτός το
έργο, ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος
είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της ζημιάς.

Για να εξασφαλισθεί η αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων  , πρέπει στα πλαίσια εκτέλεσης
των εργασιών κατασκευής του Έργου, ο Ανάδοχος του Έργου πρέπει να εξασφαλίσει:
 Έργα  αποκατάστασης  της  κυκλοφορίας  ή  /και  κατασκευή  παρακαμπτηρίων εξυπηρέτησης  της

κυκλοφορίας
 Αποφυγή ρύπανσης της ατμόσφαιρας με ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, και λήψη κατάλληλων μέτρων για  την

τήρηση  των  σχετικών  ορίων  ποιότητας  εκπομπής  (όπως  εγκαταστάσεις  φίλτρων  ή  /και  κατάλληλες
επιστρώσεις μέρους του εργοταξιακού χώρου, κλπ ). 

 Μέριμνα για καθαρισμό των δρόμων που χρησιμοποιούν τα  μεταφορικά μέσα του εργοταξίου, όταν αυτοί
είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές .

 Αποφυγή σχηματισμού εστιών μολύνσεων (π.χ. από λιμνάζοντα νερά).
 Αποφυγή,  ή  ελαχιστοποίηση της  ηχορύπανσης,  σύμφωνα με τους  Περιβαλλοντικούς  Όρους  και  την

σχετική νομοθεσία π.χ. με χρήση κινητών (εργοταξιακών) ηχοπετασμάτων όπου η στάθμη του θορύβου
υπερβαίνει  τα  65 dB(A)  στο  όριο του εργοταξιακού χώρου,  εάν και  εφόσον  υπάρχουν  παρακείμενοι
αποδέκτες.

 Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για την εξασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας ελαχιστοποίηση της
οπτικής όχλησης  κατά το εφικτό

 Σήμανση /επισήμανση των χώρων εργασίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας

23.10 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Στις δαπάνες του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες που βαρύνουν
αποκλειστικά αυτόν:
1. Οι δαπάνες οι σχετικές με το εργολαβικό συμφωνητικό.
2. Αποζημιώσεις ιδιοκτητών, εκμισθωτών ή μισθωτών:
α) των περιοχών λήψεως αδρανών και αργών υλικών
β) των θέσεων εγκαταστάσεως μηχανημάτων και εργοταξίων γενικά
γ) οι δαπάνες αποζημιώσεως μηχανημάτων πηγές λήψεως υλικών (αδρανών και λίθινων υλικών και
νερού) καθώς και των οδών προσπελάσεως προς αυτές.
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 Οίκοθεν  νοείται  ότι  σε  περίπτωση  ζημιών  ή  ατυχημάτων  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου  και  την
παραγωγή και μεταφορά υλικών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα. Η Υπηρεσία
δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει αποζημιώσεις για τις ανωτέρω αιτίες.

 Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις οι οποίες τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο εκτέλεσης,
των εργασιών από την ανάγκη εκμεταλλεύσεως πηγών λήψεως υλικών θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 24  ο   : ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  

24.1. Η διαχείριση της τυχόν περίσσειας των υλικών εκσκαφών και των υλικών από την κατασκευή τεχνικών
έργων  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  ΚΥΑ  36259/1757/Ε103/2010  (ΦΕΚ  1312Β)  όπως
εξειδικεύονται  με την Αριθμ.  πρωτ.:  οικ 4834/25-1-2013 Εγκύκλιο  του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Συγκεκριμένα η διαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης
έργων  τεχνικών  υποδομών,  θα  γίνει  μέσω  εγκεκριμένων  συστημάτων  εναλλακτικής  διαχείρισης,
εφόσον υπάρχουν. Ο ανάδοχος, εφόσον απαιτείται, θα συντάξει με δικές του δαπάνες σχετικό Φάκελο
Στοιχείων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) το οποίο θα υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία και το
οποίο  στη  συνέχεια  θα  εφαρμοστεί  κατά  τη  διάρκεια  κατασκευής  του  έργου.  Ειδικότερα  για  όσα
απόβλητα προβλέπεται κατά τα ανωτέρω η διαχείριση μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής
διαχείρισης ο ανάδοχος θα τα μεταφέρει και θα τα παραδίδει ανά είδος αποβλήτου σε εγκαταστάσεις
συνεργαζόμενες με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης εφόσον υπάρχουν στον νομό. Ο
ανάδοχος θα πληρώνει τις δαπάνες της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων και θα λαμβάνει τα
σχετικά παραστατικά που αφορούν το είδος, την παραδοθείσα ποσότητα των αποβλήτων και το ποσό
που  πληρώθηκε.  Η αποζημίωση  του  αναδόχου  για  τις  δαπάνες  αυτές  θα  γίνεται  στο  πλαίσιο  των
πιστοποιήσεων του έργου, με βάση τα ανωτέρω παραστατικά. Ο ανάδοχος με την προσφορά του θα
πρέπει να λάβει υπόψη ότι όλες οι δαπάνες (εργασίες, φορτοεκφορτώσεις, διαλογή, μεταφορές, κ.λπ.)
μέχρι  και  την  παράδοση  των  αποβλήτων  στο  χώρο  του  εγκεκριμένου  συστήματος  εναλλακτικής
διαχείρισης (δηλαδή εκτός των δαπανών εναλλακτικής διαχείρισης) έχουν συμπεριληφθεί στις τιμές. Η
διαχείριση της  περίσσειας  των  εκσκαφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν  στο  έργο θα γίνει  από τον
ανάδοχο χωρίς αμοιβή με την κατάλληλη απόθεσή της σε χώρους που θα εξασφαλίσει  ο ανάδοχος
χωρίς αμοιβή και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 

24.2 Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους που προβλέπονται στην περιβαλλοντική
νομοθεσία και είναι υπεύθυνος για τις κατασκευαστικές μεθόδους, χρήσεις υλικών, εγκαταστάσεων,
διαμορφώσεων των έργων, απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής, και στοιχεία των μόνιμων
έργων για τα οποία υπάρχει επιλογή βάσει των μελετών που θα εκπονηθούν από αυτόν. 

24.3. Οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος για το τελειωμένο έργο πρέπει να περιλαμβάνονται στο
σχεδιασμό του έργου και όσον αφορά στον Ανάδοχο, ισχύουν οι απαιτήσεις συμμόρφωσής του προς τις
προδιαγραφές  εκτέλεσης  των  εργασιών  σε  συνδυασμό  με  όσα  αναφέρθηκαν  στην  παραπάνω
παράγραφο 

24.4. Πέραν των ανωτέρω, μετά την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης του έργου και πριν την τελική επιμέτρηση,
ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  στον  πλήρη  καθαρισμό  των  εργοταξίων,  στην  αποξήλωση  όλων  των
προσωρινών εγκαταστάσεων, στην αποκομιδή όλων των πλεοναζόντων υλικών και αχρήστων και κάθε
άλλου κατάλληλου μέτρου, ώστε τελικά η επιρροή του εκτελεσθέντος έργου στο περιβάλλον να είναι η
ελάχιστη δυνατή.

ΑΡΘΡΟ 25  ο   : ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ-ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ  

25.1. Γενικά  

 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει σύμφωνα με τις περί
ασφαλιστικών ταμείων κείμενες διατάξεις.

 Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ασφαλίζει  το  εργατοτεχνικό  και  λοιπό  προσωπικό  του  έναντι
ατυχημάτων, σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα εντός χώρας κράτους μέλους της Ε.Ε
και του Ε.Ο.Χ., εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις ανωτέρω διατάξεις. Η διάταξη αυτή
ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό.

 Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να ασφαλίσει  για  το  σύνολο της  αξίας  τους  και  κατά παντός  κινδύνου
(κλοπή, φθορά, φωτιά, κατολισθήσεις, κλπ.), τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του
υπόψη έργου. Η ασφάλιση θα καλύπτει το χρονικό διάστημα από την προσκόμιση των υλικών από
τον ανάδοχο επιτόπου του έργου, ή σε αποθήκες του μέχρι την ενσωμάτωσή τους σε αυτό.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο. Για το σκοπό αυτό θα συνάψει με δικές του δαπάνες
ασφαλίσεις  κατά  παντός  κινδύνου  του  έργου  και  αστικής  ευθύνης  έναντι  τρίτων,  με  μία  ή
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περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες που να λειτουργούν νόμιμα εντός χώρας κράτους - μέλους της
Ε.Ε  και  του  Ε.Ο.Χ.  και  που  ,χωρίς  να  παραβιάζονται  οι  όροι  των  τευχών  δημοπράτησης  και  η
Ελληνική νομοθεσία, μπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερή έργα.

25.2. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου του έργου  

25.2.1. Αντικείμενο ασφάλισης  

α) Αντικείμενο  ασφάλισης  θα  είναι  η  συνολική  αξία  του  υπό  κατασκευή  έργου  (εξοπλισμός,  υλικά,
υπηρεσίες κ.λ.π.), συμπεριλαμβανομένων των τυχόν συμπληρωμάτων της σύμβασης, αναθεωρήσεων ή και
αναπροσαρμογών (θετικών ή αρνητικών) του συμβατικού τμήματος. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ζητά από
τους  ασφαλιστές  κατά  τακτά  χρονικά  διαστήματα  την  αναπροσαρμογή  του  ασφαλιζόμενου  κεφαλαίου
σύμφωνα  με  την  πραγματική  αξία  του  έργου  και  οι  ασφαλιστές  παραιτούνται  του  δικαιώματος  της
υπασφάλισης.
β) Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή καταστροφής, μερικής ή

ολικής  που οφείλονται  ή που προκαλούνται  από οποιοδήποτε λόγο ή  αιτία  (δηλ.  ανωτέρα βία,  τυχαία
περιστατικά,  καθώς  επίσης  λανθασμένη μελέτη  ή  και  κατασκευή  (M)anufacturer’s  Risk),  ελαττωματικά
υλικά,  λανθασμένη  εργασία  κλπ.),  με  εξαίρεση  τους  κινδύνους  που  συνήθως  εξαιρούνται  και  δεν
καλύπτονται  από  τα  συνήθη  ασφαλιστήρια  «ΚΑΤΑ  ΠΑΝΤΟΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ»  (π.χ.  πόλεμος,  εισβολή,
ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία
κ.λ.π.).  Οι  βλάβες  και  καταστροφές  από  σεισμούς,  πλημμύρες  και  άλλα  παρόμοια  ατυχήματα,  θα
καλύπτονται.
γ) Επίσης  θα ασφαλίζονται  οι  μόνιμες  και  οι  προσωρινές  εργοταξιακές  εγκαταστάσεις  του αναδόχου,

καθώς επίσης και ο εν γένει Η/Μ εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του υπόψη έργου.
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς (εξαιρουμένων των
μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή που προκαλούνται από ανωτέρα βία ή και
από τυχαία περιστατικά.

25.2.2. Διάρκεια ασφάλισης  

Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει το έργο από την έναρξη των εργασιών και την μεταφορά των πρώτων υλικών
στα εργοτάξια μέχρι τη γνωστοποίηση στον ανάδοχο της έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής
του έργου, με επέκταση της ισχύος της για την κάλυψη της περιόδου εγγύησης και συντήρησης.

25.3. Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων  

Το ασφαλιστήριο «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» θα υποβληθεί από τον ανάδοχο στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης. Το ή και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια «ΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ», που τυχόν απαιτούνται για την κάλυψη της αστικής ευθύνης του αναδόχου 
λόγω της εκτέλεσης από αυτόν εργασιών, συντηρήσεων, επισκευών, κ.λ.π. και μέσα στα πλαίσια των άλλων 
συμβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των 
αντίστοιχων εργασιών συντήρησης επισκευής κ.λ.π.

25.3.1. Αντικείμενο ασφάλισης  
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ και οι

ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε τρίτους, για σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη, ή
ηθική βλάβη και υλικές ζημιές, σε πράγματα ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται σε όλη την
διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών, συντηρήσεων, επισκευών αποκατάστασης ζημιών κ.λ.π., οποτεδήποτε
γίνονται αυτές και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Με την
ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται επίσης η αστική ευθύνη του αναδόχου έναντι τρίτων, για σωματικές βλάβες και
υλικές  ζημίες  σε  πράγματα,  ακίνητα  ή  κινητά  ή  και  ζώα,  που  προξενούνται  από  τα  αυτοκίνητα  και
μηχανήματα του αναδόχου.

Το πακέτο της ασφαλιστικής κάλυψης θα έχει τουλάχιστον τα παρακάτω όρια:
α) Για σωματικές βλάβες κατ΄ άτομο: 400.000,00€
β) Για σωματικές βλάβες κατά γεγονός: 800.000,00€
γ) Για υλικές ζημιές κατά γεγονός: 400.000,00€
δ) Ανώτατο όριο για όλη την περίοδο ασφαλίσεως: 1.200.000,00€
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25.3.2. Διάρκεια ασφάλισης  

 Η ευθύνη  των  ασφαλιστών  θα  αρχίζει  με  την  έναρξη  των  εργασιών  ή  με  την  εγκατάσταση του
αναδόχου  στον  τόπο  του  έργου,  θα  λήγει  δε  την  ημερομηνία  της  αποπεράτωσης  των  εργασιών
κατασκευής. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής, ένα όμοιο συμβόλαιο θα καλύψει
όλη την περίοδο, μέχρι την οριστική παραλαβή.

 Το  πακέτο  της  ασφαλιστικής  κάλυψης,  από  τη  βεβαίωση  περαίωσης  έως  και  την  έγκριση  του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, θα έχει τουλάχιστον τα παρακάτω όρια:

α) Για σωματικές βλάβες κατ΄ άτομο: 400.000,00€
β) Για σωματικές βλάβες κατά γεγονός: 800.000,00€
γ) Για υλικές ζημιές κατά γεγονός: 400.000,00€
δ) Ανώτατο όριο για όλη την περίοδο ασφαλίσεως: 1.200.000,00€

25.3.4. Ειδικοί όροι  

 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, το εν γένει προσωπικό της, οι τυχόν σύμβουλοί της και το προσωπικό
τους,  θεωρούνται  ΤΡΙΤΑ  ΠΡΟΣΩΠΑ,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  εξαιρέσεις  της
διασταυρούμενης ευθύνης αλλήλων (CROSS LIABILITY).).

 Η  ασφαλιστική  εταιρεία  υποχρεώνεται  να  αποκρούει  οποιαδήποτε  αγωγή  εγείρεται  κατά  του
αναδόχου ή του κυρίου του έργου και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και του προσωπικού τους, στην
περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, η οποία
καλύπτεται  από το ασφαλιστήριο έναντι  τρίτων,  θα καταβάλλει  δε κάθε ποσό εγγύησης για άρση
τυχόν  κατασχέσεων κλπ.,  που σχετίζονται  με  την  αστική  ευθύνη μέσα στα  όρια των  ποσών που
αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.

25.4. Γενικοί  όροι  που αφορούν στα ασφαλιστήρια «κατά παντός κινδύνου του έργου» και «αστικής
ευθύνης έναντι τρίτων»  

Στα ασφαλιστήρια των παραγράφων 2 και 3 θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί
όροι:

 Όλο  το  προσωπικό  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  και  οι  σύμβουλοί  της  οι  συνεργάτες  της  και  οι
υπάλληλοί της θα είναι συνασφαλιζόμενοι.

 Τα εν λόγω ασφαλιστήρια δεν μπορούν να ακυρωθούν τροποποιηθούν ή να λήξουν, χωρίς την γραπτή
με συστημένη επιστολή πριν από εξήντα (60) ημέρες σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας,
τόσο προς τον ανάδοχο όσο και προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία και τον κύριο του έργου.

 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής του έργου, ο ανάδοχος μεταβιβάζει και εκχωρεί στον
κύριο του έργου και στην Διευθύνουσα Υπηρεσία από την αρχή τα ποσά των απαιτήσεών του από το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που θα καταβάλλονται απευθείας σ' αυτούς, ύστερα από σχετική αίτησή τους,
χωρίς να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του αναδόχου.

 Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα ανταγωγής κατά του κυρίου του έργου και της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας των υπαλλήλων της συμβούλων και συνεργατών της και των υπαλλήλων
τους,  σε  περίπτωση  που  η  βλάβη  ή  ζημιά  οφείλεται  σε  πράξη  ή  παράλειψη  όχι  ηθελημένη  των
προσώπων αυτών.

 Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται και η ευθύνη του κυρίου του έργου και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
του που απορρέει από το άρθρο 922 του αστικού κώδικα (ευθύνη προστήσαντος).

 Κάθε ασφαλιστήριο θα είναι σε ισχύ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί ή να λήξει η ισχύς
του, χωρίς γραπτή ειδοποίηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και του κυρίου του έργου.

 Ο ανάδοχος πρέπει να παραδίδει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεκαπέντε
(15) ημέρες τουλάχιστον πριν αρχίσει η περίοδος ασφάλισης. Διαφορετικά ο κύριος του έργου δια της
Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  του  χωρίς  ειδοποίηση,  μπορεί  να  συνάψει  το  υπόψη  ασφαλιστήριο  με
ασφαλιστική εταιρεία της προτίμησής της, στο όνομα για λογαριασμό και με δαπάνες του αναδόχου.
Στην περίπτωση αυτή, θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος.

 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, το έργο σε
οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, μπορεί να ασφαλιστεί έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων από
τον κύριο του έργου δια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του και τα έξοδα της ασφάλισης θα βαρύνουν τον
ανάδοχο.

25.5. Γενικοί όροι ασφάλισης  
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 Κατά την σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται και να λαβαίνει
υπόψη  τις  διατάξεις  των  νόμων  των  νομοθετικών  διαταγμάτων  κανονισμών  κ.λ.π.,  που  ισχύουν
εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα.

 Ο  ανάδοχος  πρέπει  να  συμμορφώνεται  με  τους  όρους  κλπ.  των  ασφαλιστηρίων.  Οι  παρεχόμενες
ασφαλιστικές καλύψεις οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι εξαιρέσεις απαλλαγές κλπ., υπόκεινται σε
κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, του κυρίου του έργου.

 Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και
ευθύνες του αναδόχου, που απορρέουν από την σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες
από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κ.λ.π. και ο
ανάδοχος  παραμένει  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  την  αποκατάσταση  ζημιών  σε  πρόσωπα  ή  και
πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.

 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις παραπάνω ασφαλιστικές
υποχρεώσεις  του  ή  οι  ασφαλίσεις  που  συνομολογήσει  κριθούν  σαν  μη  ικανοποιητικές  από  την
Διευθύνουσα Υπηρεσία, η τελευταία δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του αναδόχου τα
πιο πάνω ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό
των  ασφαλίσεων  είτε  από το  λαβείν  του  είτε  με  κατάπτωση  ανάλογου  ποσού  από  την  εγγυητική
επιστολή του καλής εκτέλεσης.

 Επίσης,  σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  αμελεί  ή  δυστροπεί  να  καταβάλλει  στους  ασφαλιστές  το
οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η Διευθύνουσα Υπηρεσία για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση
του ή των ασφαλιστηρίων δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, για λογαριασμό
του αναδόχου και να τα παρακρατήσει από το λαβείν του, σύμφωνα με τα προηγούμενα.

 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία επιφυλάσσει σε αυτή το δικαίωμα να παρακρατεί από το λαβείν κ.λ.π. του
αναδόχου, κάθε ποσό που δεν θα είναι δυνατό να εισπραχθεί  από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων
απαλλαγών κ.λ.π., σύμφωνα με τους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων.

 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία  με την οποία ο ανάδοχος συνομολόγησε τις  παραπάνω
ασφαλίσεις, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη κ.λ.π. για
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη
εξοφλημένης  ζημιάς  ή  βλάβης  κ.λ.π.,  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  σύμβασης  και  η
Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του αναδόχου ή
εγγύησή  του,  οποιασδήποτε  φύσης,  τα  ποσά  που  κατά  την  κρίση  της  απαιτούνται,  για  την
αποκατάσταση της εν λόγω ζημιάς ή βλάβης.

 Ο ανάδοχος προκειμένου να εξασφαλιστεί ο κύριος του έργου για τις απαιτήσεις του από αυτόν σε
σχέση με τα ποσά που του έχει  καταβάλλει,  υποχρεούται  να ζητήσει  από τους ασφαλιστές του να
συμπεριλάβουν τόσο στο κατά παντός κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου ασφαλιστήρια που καλύπτουν
το ίδιο το έργο (ΠΥΡΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κλπ.), τον εξής ειδικό όρο:

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του έργου.
Προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλλει στον ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κλπ. αποζημίωση, πρέπει
να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό, συγκατάθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Εφόσον η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και
χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον ανάδοχο) η απαίτηση του
αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στον κύριο του έργου
και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεούται να καταβάλλει την σχετική αποζημίωση σ'
αυτόν, μετά από αίτηση του τελευταίου για το σκοπό αυτό.
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του αναδόχου στον κύριο του έργου, κατά ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις
ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 26  ο   : ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ      

26.1. Μετά το πέρας των εργασιών και ως συνημμένο στην τελική επιμέτρηση του έργου, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να παραδώσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου, όπως καθορίζεται
στην  Αριθμ.  ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466/17  (ΦΕΚ  1956  Β/07-06-2017)  Απόφαση  του  Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του μητρώου του έργου προσδιορίζεται στο
άρθρο 1 της παραπάνω Απόφασης, η ψηφιακή μορφή των παραδοτέων στο άρθρο 2 και η περιγραφή
και κωδικοποίηση των ψηφιακών σχεδιαστικών αρχείων στο άρθρο 3 αυτής.

26.2. Παράλειψη υποβολής του μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη μη παραλαβή του Έργου. 
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Ο  Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  ιδιαίτερης  αμοιβής  για  την  τήρηση  και  την  παραγωγή  των
προαναφερθέντων στοιχείων και για τη σύνταξη του Μητρώου του Έργου.

26.3. Ο χρόνος εγγύησης και συντήρησης του έργου, μετά τον οποίο γίνεται η οριστική παραλαβή ορίζεται,
σε δεκαπέντε (15) μήνες.

26.4.  Για την βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν.4412/2016,όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 82 του Ν. 4782/2021

26.5. Για την διοικητική παραλαβή για χρήση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/2016,όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 83 του Ν. 4782/2021.

26.6. Για την παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016,όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.

26.7.  Ο χρόνος εγγύησης,  κατά  τον  οποίο  ο ανάδοχος φέρει  τον  κίνδυνο  του έργου και  υποχρεούται  στη
συντήρησή του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 157, περί βλαβών στα έργα - αποζημιώσεων, και
την  παρ.  2  του άρθρου 172,  περί παραλαβής,  και  μετά  από  την  πάροδο  του  οποίου  ενεργείται
η παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα έγγραφα
της σύμβαση αν κριτήριο ανάθεσης της σύμβαση ήταν η προσαύξηση του χρόνου εγγύησης, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στην περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 86, περί κριτηρίων ανάθεσης.

26.8. Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά
διαστήματα, τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε αρίστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι’
αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 171 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 85 του Ν.4782/2021.

ΑΡΘΡΟ 27  ο  :   ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

27.1.Για την αναθεώρηση τιμών μονάδος εργασιών για την παρούσα εργολαβία, ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 153   του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4782/2021 και ισχύει.

27.2.Στην  περίπτωση  που  θα  απαιτηθούν  αναλυτικά  τιμολόγια  για  να  συνταχθούν  τιμές  μονάδας  νέων
εργασιών θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 75 του Ν. 4782/2021

27.3.Εάν  κατά  την  διάρκεια  εκτελέσεως  του  έργου,  απαιτηθεί  η  αυξομείωση  των  ποσοτήτων  του
προϋπολογισμού είτε η εκτέλεση συμπληρωματικών ή επειγουσών εργασιών, τότε ισχύουν οι διατάξεις
τουάρθρου155 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4782/2021

ΑΡΘΡΟ 28  Ο   : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-  ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

28.1. «Εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να
υπερβαίνει  το  2%  της  εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης  εκτός  ΦΠΑ,  με  ανάλογη
στρογγυλοποίηση. Δηλαδή: ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (8.065,00€).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον όρο  ότι  η  εγγύηση  καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει  να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει,  πριν  τη  λήξη  τους,  τη  διάρκεια  ισχύος  της  προσφοράς  και  της  εγγύησης
συμμετοχής.
Δεν  απαιτείται  εγγύηση  συμμετοχής  για  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης
συμφωνιών-πλαίσιο,  δυναμικού  συστήματος  αγοράς,  σε  συνοπτικό  διαγωνισμό,  σε
διαδικασίες απευθείας ανάθεσης ή σε διαδικασία επιλογής από κατάλογο, εκτός αν άλλως
ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια  ισχύος  αυτής,  παρέχει  ψευδή  στοιχεία  ή  πληροφορίες  που  αναφέρονται  στα
άρθρα 73 έως 78, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης
καλής  εκτέλεσης.  Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στους  λοιπούς  προσφέροντες
μετά:

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης
επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

ββ)  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  ασφαλιστικών  μέτρων  ή  την
έκδοση απόφασης επ' αυτών, και
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γγ)  την  ολοκλήρωση  του  προσυμβατικού  ελέγχου  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,
σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.

«Για  τα  προηγούμενα  στάδια  της  κατακύρωσης  η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται
στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν
έχει  ασκηθεί  ενδικοφανής  προσφυγή  ή  ένδικο  βοήθημα  ή  έχει  εκπνεύσει  άπρακτη  η
προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα
παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.».

28.2. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγύησης καλής εκτέλεσης
που ανέρχεται σε πέντε τις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του έργου, χωρίς το
κονδύλι  του  Φ.Π.Α.,  δηλαδή  ποσού  ΕΙΚΟΣΙ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΕΚΑΤΟΝ  ΕΞΗΝΤΑ  ΔΥΟ  ΕΥΡΩ
(20.162,00€).  Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  θα  είναι  σύμφωνη  με  το  άρθρο  72  του
Ν.4412/2016 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του Ν.4782/2021.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/16, 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.

28.3. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

28.4 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

28.4.1. Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα καθ’ όλους τους κανόνες της τέχνης και συμφώνως
προς τις διατάξεις της παρούσας τα γενικά και τα λεπτομερειακά σχέδια της Μελέτης. Οπωσδήποτε
όμως ο ανάδοχος διατηρεί ακέραια την ευθύνη της καλής εκτέλεσης των έργων.

28.4.2. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για την σύνταξη και εφαρμογή
της μελέτης, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος
και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από
την ευθύνη του.

28.4.3. Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των απαραίτητων
υλικών  για  τα  οποία  απαιτείται  έγκριση  της  Υπηρεσίας,  χωρίς  αυτό  να  τον  απαλλάσσει
από  τις  κατά  Νόμο  ευθύνες  του  και  γενικά  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  σύμφωνα  με  τους
όρους  της  παρούσας  Συγγραφής,  τις  σχετικές  προδιαγραφές,  τα  σχέδια  της  μελέτης  και  τα  λοιπά
εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.

28.4.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και μηχανήματα,
που είναι αναγκαία για την κατασκευή του Έργου, καθώς και για τη μεταφορά τους από τις πηγές
λήψης τους. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες
τα μηχανήματα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου.

28.4.5. Ο  ανάδοχος  πρέπει  να  εκτελέσει  το  έργο  σύμφωνα  με  τα  γενικά  και  λεπτομερειακά  σχέδια  της
Μελέτης και με τυχόν συμπληρωματικά κατά το στάδιο της κατασκευής.
Ο  ανάδοχος  πρέπει  να  έχει  υπόψη  του,  ότι  για  τυχόν  τροποποιήσεις  της  μελέτης,  που  θα  γίνουν
τελικά δεκτές από την Υπηρεσία, δεν δικαιούται καμιά ιδιαίτερη αμοιβή μελέτης έστω και αν από τις
τροποποιήσεις αυτές προκύπτει οικονομικό όφελος για τον Εργοδότη.

28.4.6. Οποιαδήποτε ζημία,  που προέρχεται  από οποιαδήποτε αιτία  ή δολιοφθορά κατά την διάρκεια της
εργολαβίας,  πλην  ανωτέρας  βίας,  βαρύνει  τον  ανάδοχο,  ο  οποίος  είναι  υποχρεωμένος  και  να  την
αποκαταστήσει. Επίσης ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για ζημιές και καταστροφές που
θα οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και αν είναι εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης (π.χ.
πλημμύρες-θύελλες, κ.λπ.).

28.4.7. Οποιαδήποτε  φύσης  δυστυχήματα  ή ζημίες  στο  προσωπικό του αναδόχου ή σε  τρίτους  ή  και  σε
περιουσίες  τρίτων  που  οφείλονται  σε  αμέλεια  ή  υπαιτιότητά  του  προσωπικού  του  αναδόχου,
βαρύνουν  αποκλειστικά  και  μόνο  τον  ανάδοχο.  Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  λάβει  κατά  την  εκτέλεση
των  Έργων  όλα  τα  απαιτούμενα  μέτρα  ασφαλείας  που  επιβάλλονται  από  τα  Π.Δ.  447/75  (ΦΕΚ
142/17.7.75),  Π.Δ.  778/80  (ΦΕΚ 193  Α/26.8.80)  και  1073/8/(ΦΕΚ 260Α/16.9.81)  και  όποια  άλλα
διατάγματα  έχουν  εκδοθεί  πρόσφατα  καθώς  και  κάθε  άλλο  μέτρο,  που  αναφέρεται  στους  διεθνείς
κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων.

28.4.8. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο ανάδοχος
παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις εργασίες αυτές, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί
έχουν τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 29  ο   :ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ–ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ  
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29.1.    Απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή κάθε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και
  Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.),  το Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως

κατασκευάσθει» του έργου (παρ. 13 άρθρου 172 ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86
του Ν.4782/2021.

29.2.  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  με  την  παράδοση  των  εργασιών  και  πριν  από  την  προσωρινή
παραλαβή, να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε έξη (6) αντίγραφα στην Υπηρεσία.

29.2.1.Τοπογραφικό  διάγραμμα  σε  κλίμακα  1:200  της  τελικής  διάταξης  του  χώρου  με  υψομετρικές  και
οριζοντικογραφικές ενδείξεις.

29.2.2. Κατασκευαστικά αρχιτεκτονικά σχέδια με κλίμα 1:50.
29.2.3. Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων σε κλίμακα 1:50, όπως ακριβώς αυτές εκτελέσθηκαν που

θα περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα διάταξης και εκτέλεσης των εγκαταστάσεων και σχέδια
κάτοψης, όπου θα σημειώνεται η θέση, το μέγεθος και η συνδεσμολογία των εγκαταστάσεων.

29.2.4. Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης στο οποίο θα αναφέρονται η πορεία εκτέλεσης του έργου, τα προβλήματα
που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση και πως επιλύθηκαν και γενικά ότι έχει σχέση με το ιστορικό της
εκτελέσεως του υπόψη έργου. Επίσης, θα περιέχει οδηγίες για τη σωστή συντήρηση των έργων μετά
το πέρας της κατασκευής τους. Στους τίτλους των σχεδίων και του τεύχους θα υπάρχει η ένδειξη:
«ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ» .

29.3.  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  καθ΄  όλη  την  διάρκεια  της  εκτέλεσης  του  έργου,  να  λαμβάνει
φωτογραφίες  σε  ψηφιακή  μορφή  υψηλής  ανάλυσης,  και  να  βιντεοσκοπεί  τις  πιο  ενδιαφέρουσες
φάσεις υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης. Τα
ψηφιακά αυτά αρχεία αφού ομαδοποιηθούν ανά φάση, είδος και χρόνο κατασκευής εγκατάστασης –
παράδοσης, θα παραδοθούν στην Επίβλεψη.

ΑΡΘΡΟ 30  ο   : ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

30.1.Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως δηλώσει τη διεύθυνση της έδρας της επιχείρησής του κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των έργων προκειμένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας, σύμφωνα προς
τις διατάξεις του άρθρου άρθρο 135 παρ. 2 & 3 του Ν. 4412/16.

30.2.Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος επίσης να διορίσει αντίκλητο του, κάτοικο της έδρας της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας και αποδεκτό απ’ αυτήν. Με το διορισμό του αντικλήτου κατατίθεται και δήλωση αποδοχής
του διορισμού του.

ΑΡΘΡΟ 31  ο   : ΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ–ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ   

31.1. Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει  κατά τις  μεταφορές των διαφόρων υλικών μόνο τους υφισταμένους
δρόμους ή θα χρησιμοποιεί κατόπιν οδηγιών του Εργοδότου προσωρινούς δρόμους, ή θα κατασκευάζει
προσπελάσεις εφ’ όσον το επιτρέψει ο Εργοδότης. Σε καμιά δε περίπτωση δεν θα παρακωλύει, έστω και
σποραδικά την κυκλοφορία σε αυτούς.

31.2. Όσον αφορά τους εν λειτουργία δρόμους, ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν μπορεί να
κυκλοφορήσει  όχημα  βάρους  μεγαλύτερου  εκείνου  για  το  οποίο  έχει  υπολογιστεί  η  αντοχή  του
οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση
βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ύστερα από συνεννόηση με τις
αρμόδιες αρχές να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις και να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως.
Οπωσδήποτε εφ’ όσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (εντός των ανωτέρω περιορισμών), υποχρεούται στη
συντήρηση των δρόμων αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτελέσεως της συμβάσεως, χωρίς
οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους του Δημοσίου.

31.3. Οίκοθεν νοείται, ότι σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή -μεταφορά
υλικών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή
υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων για τις παραπάνω αιτίες.

31.4. Οι μεταφορές των διαφόρων υλικών θα εκτελούνται  μέσω των δρόμων και  των διαδρόμων που θα
καθορίζονται από την Υπηρεσία.

31.5. Στην περίπτωση διαφόρων χωματουργικών εργασιών και τεχνικών έργων προσωρινής χρήσεως για τη
διαμόρφωση των εργοταξιακών χώρων και κάλυψη γενικά κατασκευαστικών αναγκών, οι δαπάνες θα
επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης η κατασκευή των πάσης φύσεως οδών προσπελάσεως για πρόσβαση
της θέσεως των έργων, δανειοθαλάμους και λατομεία βαρύνει τον ανάδοχο. 

31.6. Υποχρεούται επίσης να μεριμνήσει για την πλήρη και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. σήμανση
ημέρας και νύκτας των χώρων των εργοταξίων του με τις κατάλληλες κάθε φορά πινακίδες, φανούς
κ.λπ.,  προς  καθοδήγηση  της  κυκλοφορίας  πεζών  και  τροχοφόρων  σύμφωνα  με  την  απόφαση  του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  αριθ.  ΒΜ 5/30058/6.12.82,  που δημοσιεύθηκε  στο  υπ’  αριθμ.11/Β/23.3.83 ΕΚ.  Στις
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επικίνδυνες  για  την  κυκλοφορία  θέσεις  θα  τοποθετούνται  υποχρεωτικά  αυτόματα  αναβοσβύνοντα
σήματα (FLASH LIGHTS).

31.7. Εκτός  τούτων  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  στην  τοποθέτηση  εμποδίου  τύπου  εγκεκριμένου  από  την
Υπηρεσία.  Τα  εμπόδια  αυτά  θα  τοποθετούνται  σε  εμφανή  σημεία  του  έργου  (αρχή,  τέλος  και  σε
ενδιάμεσα σημεία αναλόγως του εκτελουμένου έργου) και πάντως σε αριθμό όχι λιγότερο των δύο ανά
πενήντα μέτρα.

31.8. Ο κύριος του έργου επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιήσει τον τύπο του εμποδίου κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών.

31.9. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε όλα τα παραπάνω χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση της σχετικής δαπάνης
περιλαμβανομένης στο ποσοστό Γεν. Εξόδων, Οφέλους κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 32  ο   : ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩ-  
ΦΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

32.1. Κάθε είδους εργασίες, όπως εργασίες, εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κ.λπ. θα
πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε φύσης
που  παραμένουν.  Τέτοιες  εγκαταστάσεις  είναι  οδοστρώματα,  περιφράξεις,  τεχνικά  έργα,  δίκτυα
κοινωφελών  οργανισμών  ή  κοινοτικών  ή  ιδιωτικών  εκμεταλλεύσεων,  όπως  αρδευτικά  φρεάτια,
αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα τροφοδοτικά ή διανομής ηλεκτρικού νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λπ. και τα
οποία για συντομία ονομάζονται δίκτυα Ο.Κ.Ω. Η επιζητούμενη ιδιαίτερη προσοχή, αποσκοπεί στο να
αποφευχθούν  ζημιές,  ατυχήματα,  βλάβες,  δυσλειτουργίες,  κ.λπ.,  για  τις  οποίες  ο  ανάδοχος  είναι
αποκλειστικά  υπεύθυνος.  Οποιαδήποτε  ζημιά,  η  οποία  οφείλεται  σε  αμέλεια του  αναδόχου ή στον
τρόπο με τον οποίο εκτελεί αυτός το έργο ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων,
βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη
επανόρθωσης της ζημιάς.

32.2. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι σε μερικά τμήματα του εύρους κατάληψης των έργων και
κοντά σ’ αυτά, πιθανόν να βρίσκονται στύλοι της ΔΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κ.λπ. Έτσι θα
παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των έργων, που θα εκτελούνται απ’ αυτόν,
να  εκτελεσθούν  από  Εταιρείες  ή  Οργανισμούς  ή  Υπηρεσίες  ή  και  τον  ίδιο  και  εργασίες  για  τη
μετατόπιση στύλων ή την απομάκρυνση γραμμών κ.λπ.

32.3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες, Οργανισμούς Κοινής
Ωφελείας  κ.λπ.,  για  την  επίσπευση  της  απομάκρυνσης  των  πιο  πάνω  εμποδίων,  να  διευκολύνει
απροφάσιστα  την  εκτέλεση  των  εργασιών  αυτών  χωρίς  να  δικαιούται  να  προβάλλει  οποιαδήποτε
αξίωση αποζημίωσης του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες, που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του
από  την  εκτέλεση  των  παράλληλων  εργασιών  απομάκρυνσης  στύλων,  μετατόπισης  γραμμών  κ.λπ.
Αντίθετα αυτός οφείλει  κατά την εκτέλεση των έργων να λάβει όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν
βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιρειών. Σε περίπτωση που τυχόν συμβούν τέτοιες βλάβες,
θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 33  ο   : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ      

Επισημαίνεται  ιδιαίτερα ότι  για τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και  Κατεδαφίσεων
(Α.Ε.Ε.Κ.) ισχύουν: 

α)  η  ΚΥΑ  36259/1757/Ε103/23.08.2010  (ΦΕΚ  1312/24.08.2010  τεύχος  Β’)  “Μέτρα,  όροι  και
πρόγραμμα  για  την  εναλλακτική  διαχείριση  των  αποβλήτων  από  εκσκαφές,  κατασκευές  και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)” και ιδιαίτερα για τα δημόσια έργα η παράγραφος 3β του άρθρου 7 , καθώς και
η ερμηνευτική εγκύκλιος αυτής με αρ. 4834/25.01.2013 Εγκύκλιος του Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλιμ. Αλ.
“Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των
απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β). 
β)  Η  Εγκύκλιος  12  με  αρ  πρωτ  Δ17α/50/2/ΦΝ4344.1/27-3-2013   Διαχείριση  περίσσειας  υλικών
εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα- Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/
175/ Ε103/2010 (ΦΕΚ1312 Β).
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Η απολογιστική δαπάνη εργασιών που αφορούν στη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) υπολογίζεται ως εξής:

1
.

Α.Τ. 2 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε
πάχους.
Χωρίς  να  καταβάλλεται  προσοχή  για  την  εξαγωγή  ακεραίων
πλακών
(ΟΙΚ 22.20.01)

Στο (Α.Τ. 1) έχει ήδη υπολογιστεί ο όγκος των υλικών προς
απόρριψη 

και είναι: 56,71+11,09+22,98 = 90,78 m3

Το ειδικό βάρος του σκυροδέματος είναι:  2,40 ton/m3

Tο συνολικό βάρος σε τόνους είναι: 90,78 x 2,40 = 217,87 ton
Οπότε η τιμή της απολογιστικής δαπάνης είναι: 217,87 x 3,02

(€/  ton  )* =
657,97€

2
.

Α.Τ. 3 Καθαίρεση  επιστρώσεων  τοίχων  παντός  τύπου.  Χωρίς  να
καταβάλλεται
προσοχή για την εξαγωγή     ακεραίων πλακών (ΟΙΚ 22.21.01)  

Στο (Α.Τ. 1) έχει ήδη υπολογιστεί ο όγκος των υλικών προς
απόρριψη και είναι: 0,62m3

Το ειδικό βάρος του σκυροδέματος είναι: 2,40 ton/m3

Tο συνολικό βάρος σε τόνους είναι: 0,62 x 2,40 = 1,49 ton
Οπότε η τιμή της απολογιστικής δαπάνης είναι: 1,49 x 3,02

(€/  ton  )* =
4,50€

3
.

Α.Τ. 4 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή (ΥΔΡ 4.05)

Από την προμέτρηση έχουμε ποσότητα: 110,00 μ.μ.
Σύμφωνα με το άρθρο στο τιμολόγιο μελέτης ανά τρέχον μέτρο
αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 προϊόντων προς

μεταφορά για οριστική απόθεση, δηλαδή: 110,00 x 0,075 = 8,25 m3

Το ειδικό βάρος του σκυροδέματος είναι:  2,40 ton/m3

Tο συνολικό βάρος σε τόνους είναι: 8,25 x 2,40 = 19,80 ton
Οπότε η τιμή της απολογιστικής δαπάνης είναι: 19,80 x 1,33

(€/  ton  )* =
26,33€

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

1
.

A.T. 2 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε
πάχους.
Χωρίς  να  καταβάλλεται  προσοχή  για  την  εξαγωγή  ακεραίων
πλακών
(ΟΙΚ 22.20.01)

657,97€

2
.

Α.Τ. 3 Καθαίρεση  επιστρώσεων  τοίχων  παντός  τύπου.  Χωρίς  να
καταβάλλεται
προσοχή για την εξαγωγή     ακεραίων πλακών (ΟΙΚ 22.21.01)  4,50€

3
.

Α.Τ. 4 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή (ΥΔΡ 4.05) 26,33€

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.): 688,77€

*Η χρέωση (€/ton) προκύπτει από τον Πίνακα Κόστους Διαχείρισης ΑΕΚΚ της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.
(Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε.) που ακολουθεί:

Ε.Σ.Υ.       Σελίδα  35 από 38 



ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Μ.: 7/2022

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ
Οι  χρηματικές  εισφορές  των  υπόχρεων  διαχειριστών  προς  το  ΣΣΕΔ
διαμορφώνονται ως εξής:
Στις ακόλουθες χρηματικές εισφορές δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και τα έξοδα μεταφοράς
των ΑΕΚΚ από το χώρο παραγωγής τους στην εγκατάσταση διαχείρισής τους.

Ρεύμα Κατηγορίες ΑΕΚΚ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ

ΕΚΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΜΕ

ΚΩΔΙΚΟΥΣ
ΕΚΑ

ΕΙΣΦΟΡΑ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ

[€/tn]

Περιγραφή
κωδικών ΕΚΑ

1Α
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΕΚΣΚΑΦΩΝ (ΚΑΘΑΡΑ
ΓΑΙΩΔΗ)

17 05 04 1,20 Χώμα (ΚΑΘΑΡΌ)1

1

ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΠΟΞΕΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΥ

17 03 02

1,33

μείγματα
ορυκτής

ασφάλτου εκτός
εκείνων που

περιλαμβάνονται
στο σημείο 17 03

01

ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΑΟΠΛΟΥ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
17 01 01 Σκυρόδεμα2

ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ (ΓΑΙΩΔΗ –

ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΗ)

(*) 17 05 04
(*)17 05 06

Χώματα και
πέτρες/

Μπάζα εκσκαφών
(υλικά

βυθοκόρησης)

2

ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ

(ΜΙΚΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)

17 09 04

170101/
170302/
170405/
170504/
170506

3,02

Ελαφρώς
οπλισμένο
σκυρόδεμα
(πλέγμα),
άσφαλτος,

χώματα, πέτρες,
αμμοχάλικα

(*) 17 05 04
(*)17 05 06

Απόβλητα
εκσκαφών &
ογκόλιθοι/

Μπάζα εκσκαφών
(υλικά

βυθοκόρησης) &
ογκόλιθοι

3
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
(ΚΑΘΑΡΑ)

17 01 02

17 01 03
17 02 01

7,54

τούβλα
πλακίδια και

κεραμικά
ξύλο

σκυρόδεμα,
τούβλα,

κεραμικά, ξύλο
17 09 04
17 01 07

170101/
170302/
170405/
170504
/170506

4 ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ-

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ
ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ)

17 09 04 170101/
170102/

170103/ 17
01 07

/170201/
170202/

170203/ 17
03 02/

12,89 σκυρόδεμα,
άσφαλτος,

τούβλα,
κεραμικά,

μέταλλα, ξύλο,
γυαλί, χώμα,

πλαστικό, γύψος
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170802/170
504/

170506/170
904

5 ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 17 09 04

170102/
170103/ 17

01 07/
170201/
170202/

170203/ 17
05 04/

170802/ 17
06

04/170904

29,55

τούβλα,
κεραμικά, ξύλο,
γυαλί, μέταλλα,
πλαστικό, χώμα,

γύψος

6 ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝ
Α ΑΠΟΒΛΗΤΑ 17 05 04 0,20 Χώματα και

πέτρες

7 ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ

17 04 01

0,40

ψευδάργυρος

17 04 02 σίδηρος και
χάλυβας

17 04 03 κασσίτερος

17 04 04 ανάμεικτα
μέταλλα

17 04 05
χαλκός,

μπρούντζος,
ορείχαλκος

17 04 06 αλουμίνιο

17 04 07 μόλυβδος

17 04 11

καλώδια εκτός
εκείνων που

περιλαμβάνονται
στο σημείο 17 04

10

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γρεβενά, 9 Μαΐου 2022 Γρεβενά, 9 Μαΐου 2022

Σανίδα Μαρία Κωσταρέλα Κωνσταντία
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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Ματεντζίδης Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
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