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Άρθρο 1 - Αντικείµενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων – Ανάθεση έργου 

 
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά στους γενικούς συµβατικούς όρους, µε βάση τους 
οποίους (και σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και στοιχείων της µελέτης), θα 
εκτελεστεί από τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», εκτιµώµενης αξίας πέντε εκατοµµυρίων διακοσίωνεβδοµήντα τριώνχιλιάδων εκατόν 
εβδοµήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (5.273.170,40€), πλέον Φ.Π.Α. (24%) ενός εκατοµµυρίου διακοσίων εξήντα 
πέντε πεντακοσίων εξήντα ευρώ και ενενήντα λεπτών (1.265.560,90 €), ήτοι συνολικής δαπάνης τριών εκατοµµυρίων 
ευρώ (6.538.731,30€). 

 
Το ακριβές αντικείµενο του έργου θα είναι όπως ορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή, τη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 
και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που τη συνοδεύουν. 
 
Έχει γίνει επιλογή της δηµοπράτησης των οµοειδών έργων που αναγράφονται στον Προϋπολογισµό µε τη 
διαδικασία της επιλογής ενός Αναδόχου για τους παρακάτω λόγους: 

• Οι εργασίες αφορούν επισκευές και επεκτάσεις των δικτύων ηλεκτροφωτισµού της πόλης σε όλες τις 
Κοινότητες του ∆ήµου Αθηναίων. Οι τοποθεσίες εκτέλεσης των εργασιών εντάσσονται γεωγραφικά σε όλες 
τις Κοινότητες, χωρίς να είναι δυνατός ο επιµερισµός οδών και πλατειών στις Κοινότητες που ανήκουν. 

• Ο τεχνικός εξοπλισµός που θα τοποθετηθεί (π.χ. φωτιστικά σώµατα, ιστοί, πίλαρ), πρέπει να έχει 
οµοιοµορφία σε όλες τις Κοινότητες του ∆ήµου Αθηναίων, δηλαδή πρέπει να τοποθετηθεί από έναν 
Ανάδοχο. 

• Ο αριθµός των µηχανικών της Υπηρεσίας µας, που µπορεί να πραγµατοποιήσει την επίβλεψη είναι σχετικά 
µικρός, οπότε η ανάληψη της επίβλεψης από διαφορετικούς επιβλέποντες, θα δηµιουργούσε κωλύµατα 
στην Υπηρεσία, δυσχεραίνοντας τη λειτουργία της. 
 
Κατά συνέπεια πληρούνται κατά τα ανωτέρω σωρευτικά οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 1 του 

άρθρου 59 του Ν. 4412/2016 και δεν τίθεται σε κίνδυνο η ευρύτητα της συµµετοχής και εν γένει ο ανταγωνισµός 
µεταξύ των εχόντων τα προσόντα για τη συµµετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία. 

 
 

Άρθρο 2 - Ορισµοί - Συντοµογραφίες 
 
Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιµοποιούνται έχουν το νόηµα που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 

Ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Ως «δηµόσιες συµβάσεις έργων» και ως «συµβάσεις έργων» νοούνται οι συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο, 
ένα από τα κάτωθι: α) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη µελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν µία από τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτηµα II του Προσαρτήµατος Α' και στο Παράρτηµα Ι του 
Προσαρτήµατος Β' του ν. 4412/2016, β) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη µελέτη και την εκτέλεση έργου, γ) την 
υλοποίηση, µε οποιαδήποτε µέσα, έργου ανταποκρινόµενου στις απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτων φορέας που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή στη µελέτη του έργου. 
Ως «έργο» νοείται το αποτέλεσµα ενός συνόλου οικοδοµικών εργασιών ή εργασιών µηχανικού το οποίο επαρκεί 
αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση µίας οικονοµικής ή τεχνικής λειτουργίας. 
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Ως «οικονοµικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών των 
προσώπων ή/και φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων, που 
προσφέρει στην αγορά εκτέλεση έργου. 
Με τους όρους «γραπτώς» ή «εγγράφως» νοείται κάθε σύνολο λέξεων ή αριθµών το οποίο µπορεί να 
διαβάζεται, να αναπαράγεται και στη συνέχεια να γνωστοποιείται, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών 
που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται µε ηλεκτρονικά µέσα. 
Ως «ηλεκτρονικό µέσο» νοείται ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός για την επεξεργασία (συµπεριλαµβανοµένης της 
ψηφιακής συµπίεσης) και την αποθήκευση δεδοµένων, τα οποία διαβιβάζονται, διακινούνται και λαµβάνονται 
µε τη χρήση ενσύρµατου, ασύρµατου, οπτικού ή άλλου ηλεκτροµαγνητικού µέσου. 
Ως «κατώτατα όρια» νοούνται τα προβλεπόµενα στα άρθρα 5 και 235 του ν. 4412/2016 όρια. 
Ως «συνοπτικός διαγωνισµός» νοείται η απλοποιηµένη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας κάθε 
ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλει προσφορά. 
Ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, στο πλαίσιο 
της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονοµικό φορέα της επιλογής τους, 
κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης µε έναν ή περισσότερους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στα άρθρα 118 και328. 
Ως «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)» νοείται το Ολοκληρωµένο 
πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραµµατισµό και τη 
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της παραγράφου 1 του 
ν.4412/2016, µε τη χρήση και εφαρµογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών(ΤΠΕ). 
Ως «χρήστες ΕΣΗ∆ΗΣ» νοούνται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και οι οικονοµικοί φορείς που 
χρησιµοποιούν το ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Ως «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)» νοείται το πληροφοριακό σύστηµα, 
που αποτελεί µέρος του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. και έχει ως σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δηµοσιοποίηση 
στοιχείων που αφορούν στις δηµόσιες συµβάσεις. 
Ως «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων» ή ως «Αρχή» νοείται η Ανεξάρτητη ∆ιοικητική Αρχή που 
έχει συσταθεί µε το ν.4013/2011. 
Ως «κράτος - µέλος» νοείται κάθε κράτος που έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως «τρίτη χώρα» 
νοείται κάθε κράτος που δεν έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως «Ένωση» νοείται η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
Ως «Επιτροπή» νοείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Ως «Σ∆Σ» νοείται η συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το ν. 
2513/1997 (A’ 139). 
Οι όροι «∆ηµόσιος Τοµέας», «Γενική Κυβέρνηση» και «Κεντρική Κυβέρνηση» έχουν την έννοια που ορίζεται 
στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014(A’ 143). 
Ως «συµφωνητικό» νοείται η γραπτή συµφωνία µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, 
αναπόσπαστο τµήµα της οποίας αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της σύµβασης η προσφορά του 
αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως τροποποιήσεις της συµφωνίας αυτής. 
Ως «ανάδοχος» ή «εργολήπτης» νοείται ο οικονοµικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η κατασκευή έργου. 
 
Πέραν των ανωτέρω στις ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων ισχύουν και οι κάτωθι ορισµοί (παρ. 2, άρθρο 2 
ν.4412/2016): 

 
Ως «Κύριος του Έργου» (ΚτΕ) ή «Εργοδότης» νοείται το ∆ηµόσιο ή άλλος φορέας του δηµόσιου τοµέα, για 
λογαριασµό του οποίου καταρτίζεται η δηµόσια σύµβαση ή σύµβαση. Στην παρούσα σύµβαση είναι ο ∆ήµος 
Αθηναίων. 
Ως «Φορέας κατασκευής του έργου» νοείται η αρµόδια αναθέτουσα αρχή ή υπηρεσία αυτής που έχει την 
ευθύνη υλοποίησης του έργου. Στην παρούσα σύµβαση είναι ο ∆ήµος Αθηναίων. 
Ως «Προϊσταµένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που 
εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασµό του αποφασιστικές αρµοδιότητες, ιδίως σε θέµατα 
τροποποίησης των όρων της σύµβασης. Στην παρούσα σύµβαση αρµόδια για το προσυµβατικό στάδιο 
κυρίως, είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Αθηναίων και για τα επόµενα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
∆ήµουΑθηναίων. 
Ως «∆ιευθύνουσα υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» νοείται η τεχνική υπηρεσία του φορέα 
κατασκευής του έργου που είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής του 
έργου, στην παρούσα σύµβαση είναι η ∆ιεύθυνση Ηλεκτρολογικού του ∆ήµου Αθηναίων. 
Ως «Τεχνικό Συµβούλιο» νοείται το συλλογικό όργανο που έχει την αρµοδιότητα να γνωµοδοτεί για την 
έκδοση αποφάσεων, όταν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία ή ζητείται από την Προϊσταµένη Αρχή, 
στην παρούσα σύµβαση είναι το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής. 
Ως «επιτελεστικότητα» νοείται το σύνολο των µετρήσιµων ιδιοτήτων ενός έργου, οι οποίες αναφέρονται στην 
ταυτόχρονη ύπαρξη ασφάλειας, λειτουργικότητας και αισθητικής εµφάνισης για την τεχνική διάρκεια ζωής του. 

 



3 
 

 
Άρθρο 3 - Ισχύουσες διατάξεις 

 
Για την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του έργου, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω 
νοµοθετηµάτων όπως ισχύουν: 
του ν. 4605/2019(Α’ 52) και ιδίως το άρθρο 43, 
του ν. 4608/2019 (Α’ 66), 
του ν. 4609/2019 (Α’ 67), 
του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και119, 
του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε 
και 2014/25/ΕΕ)» (Α’147),όπως τροποποιήθηκε καιισχύει, 
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 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθµίσεις»(Α’74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των 
µελών τους µε κλήρωση», 
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 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 ∆ιαύγεια" και άλλες 
διατάξεις», 
των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 
3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων»(Κ∆Ε), 
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις», 
του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» ( Α΄ 145), 
του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία», 
της µε αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 
της µε αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 

 
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο 
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε 
διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

 
Επίσης θα ισχύσουν: 

• Οι Προδιαγραφές των 70 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) σύµφωνα µε ΦΕΚ 1437 
Β’/16.4.2020. 

• Οι Κανονισµοί ΗλεκτρικώνΕγκαταστάσεων. 
• Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στα Συµβατικά τεύχη. 
• Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
• Τα Πρότυπα τουΕ.Λ.Ο.Τ. 
• Οι τοπικές δεσµεύσεις (π.χ. ΑρχαιολογικήςΥπηρεσίας). 
• Οι διατάξεις της ∆.Ε.Η., της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ο.Τ.Ε. και γενικά τωνΟ.Κ.Ω. 
• Οι ισχύοντες κανονισµοί, οδηγίες και διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλοι κανονισµοί χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από τους ΕλληνικούςΚανονισµούς. 

• Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των παραπάνω διατάξεων αποφασίζει ο Εργοδότης για τη διάταξη 
που ισχύει. 
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Άρθρο 4 - Γλώσσα 
 
Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή 
προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα (παρ. 3, άρθρο 281 του ν.4412/2016). 
 

 
Άρθρο 5 - Συµβατικά στοιχεία 

 
Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 άρθρου 105 καθώς και του 
άρθρου 135 του ν. 4412/2016. 
Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο, αλληλοσυµπληρώνονται, σε περίπτωση 
ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ωςκατωτέρω. 
 

1. Το συµφωνητικό. 
2. Η ∆ιακήρυξη∆ιαγωνισµού. 
3. Η ΟικονοµικήΠροσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο∆ηµοπράτησης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 
7. Η Τεχνική Περιγραφή(Τ.Π.). 
8. Ο Προϋπολογισµός∆ηµοπράτησης. 
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες τουέργου. 
10. Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 

 
 

Άρθρο 6-Συµφωνητικό 
 
Ως «συµφωνητικό» νοείται η γραπτή συµφωνία µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, 
αναπόσπαστο τµήµα της οποίας αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της σύµβασης. 

 
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικήςπρόσκλησης. 

 
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 
συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για 
τον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106. 

 
Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύµβασης κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται 
υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα υπηρεσία. ∆ιαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται 
στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόµιµα αποτελέσµατα της. 

 
Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως για την παραλαβή των εγγράφων 
εξουσιοδοτηµένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται 
από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του  
εξουσιοδοτούµενου προσώπου ότι αποδέχεται το γενόµενο διορισµό του. Κάθε κοινοποίηση προς αυτόν 
θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή µε ανάλογη 
εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει µόνο µετά την αποδοχή του νέου προσώπου 
από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωµα να ζητά την αντικατάσταση 
του, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηµατικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί 
ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρηση νέο 
εξουσιοδοτηµένοπρόσωπο. 
Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής έργου, επανυπολογίζονται, σε συνδυασµό µε την  έκπτωση, οι 
προβλεπόµενες δαπάνες για το φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε 
προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου. (άρθρα 105 και 135 τουν.4412/2016). 
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Άρθρο 7-∆ιοίκηση του έργου - Επίβλεψη 
 
Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται από την αρµόδια τεχνική υπηρεσία του 
φορέα κατασκευής του έργου (∆ιεύθυνση Ηλεκτρολογικού του ∆ήµου Αθηναίων), η οποία ορίζει τους 
τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα µε την επίβλεψη, προσδιορίζει τα καθήκοντα τους όταν 
είναι περισσότεροι από έναν, παρακολουθεί το έργο τους και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται 
για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων. 

 
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες και βοηθούς αυτών για το έργο,τεχνικούς κατά προτίµηση 
υπαλλήλους που έχουν την κατάλληλη ειδικότητα, ανάλογα µε τα στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές 
ανάγκες και την αξιολόγηση του έργου και του προσωπικού. Οι επιβλέποντες αποτελούν τους άµεσους 
βοηθούς του προϊστάµενου της διευθύνουσας υπηρεσίας στην άσκηση των καθηκόντων τουπου σχετίζονται 
µε το έργο, όπως αυτά ορίζονται στις επί µέρους διατάξεις του παρόντος τίτλου. ∆εν αποκλείεται η άσκηση της 
επίβλεψης από τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία όταν ορίζει οµάδα 
επίβλεψης, περιλαµβάνει το συντονιστή, τους επιβλέποντες και τους βοηθούς τους, µε σαφώς καθορισµένα 
καθήκοντα στην απόφαση ορισµού, ιδίως  σε ό, τι αφορά τις απαιτήσεις υπογραφής εγγράφων και στοιχείων. 
Για την παραλαβή των αφανών εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων ορίζει επίσης τριµελή 
επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων. Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατός ο ορισµός τριµελούς επιτροπής 
τεχνικών υπαλλήλων, αυτή η επιτροπή µπορεί να συγκροτηθεί από (2) δύο υποχρεωτικά µέλη τεχνικούς 
υπαλλήλους και τονεπιβλέποντα. 

 
Στην περίπτωση κατασκευής έργου µε ανάθεση σε ανάδοχο, η επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση 
από τον ανάδοχο των όρων της σύµβασης και στην κατασκευή του έργου, σύµφωνα µε τους κανόνες της 
τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισµό του. Η υποχρέωση της επίβλεψης να προβαίνει σε κάθε 
ενέργεια για την πιστή εκπλήρωση των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο, δε µειώνει σε καµιά περίπτωση 
τις ευθύνες του αναδόχου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύµβαση.  

 
Σε περιπτώσεις µεγάλων ή ειδικών ή σηµαντικών έργων, η επίβλεψη µπορεί να γίνει µε κλιµάκιο της 
διευθύνουσας υπηρεσίας, που έχει επικεφαλής τεχνικό κατηγορίας ΠΕ και τον απαιτούµενο αριθµό βοηθών 
και άλλου τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Το κλιµάκιο επίβλεψης µπορεί να εγκατασταθεί στην έδρα της 
διευθύνουσας υπηρεσίας ή µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού στον τόπο των έργων. 

 
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου συντάσσει και στέλνει στην προϊσταµένη 
αρχή, κάθε τρίµηνο, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου  και τα σηµαντικά 
προβλήµατα που σχετίζονται µε την κατασκευή του. Στις εκθέσεις αυτές περιλαµβάνεται υποχρεωτικά 
ενηµέρωση σχετικά µε την πορεία εφαρµογής της εγκεκριµένης µελέτης του έργου, µε τον εντοπισµό 
σφαλµάτων της προµέτρησης και µε την εµφάνιση απρόβλεπτων περιστάσεων που ήδη έλαβαν χώρα ή είναι 
σε εξέλιξη και εκτίµηση της διευθύνουσας υπηρεσίας για το αν στο επόµενο τρίµηνο προβλέπεται να προκύψει 
ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών, καθώς και για το κόστος των εργασιών αυτών, προκειµένου η 
προϊσταµένη αρχή να αποφασίσει σχετικά µε τη συνέχιση του έργου ή τη µείωση του συµβατικού αντικειµένου 
και τη διάλυση της σύµβασης. 

 
Όταν παρίσταται ανάγκη διαπίστωσης πραγµατικών περιστατικών, τα οποία δεν καλύπτονται από άλλες 
διατάξεις του παρόντος, το αρµόδιο όργανο ή η αρµόδια υπηρεσία µπορεί να προβαίνει σε αυτοψία που 
διενεργείται από κατάλληλο τεχνικό υπάλληλο ή επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους που συντάσσουν 
σχετική έκθεση. Όταν γίνονται τέτοιες αυτοψίες καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος, αν συντρέχει περίπτωση 
(άρθρο 136,ν.4412/2016). 
 
 
Άρθρο 8-Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 

 
Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που 
έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του 
Προσαρτήµατος Α'. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητας τους (παρ. 2,άρθρο 136,ν.4412/2016). 

 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 138 του ν.4412/2016: 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύµβασης και τις σύµφωνες 
προς αυτή και το νόµο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου. 
Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρµόδιο όργανο για τη συµπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων 
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της µελέτης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 156 του ν.4412/2016, καθώς και η εκτέλεση 
των εγκεκριµένων συµπληρωµατικών εργασιών, είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν 
δικαιούται να λάβει αποζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, 
έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση µεταβολή επιφέρει µείωση ποσοτήτων ή 
διαστάσεων, καταβάλλεται µόνο η αξία των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγµατι εκτελεσθεί χωρίς 
να αποκλείεται εφαρµογή των διατάξεων για κακοτεχνία. 

 
Κατ' εξαίρεση, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για τροποποιήσεις ή 
συµπληρώσεις µπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο των έργων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει 
σχετική καταχώρηση στο ηµερολόγιο του έργου. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενηµερώσει 
αµελλητί εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, για την έκδοση κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός 
τριών εργασίµων ηµερών από την ανωτέρω έγγραφη ενηµέρωση. Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί µερικά ή 
ολικά τις εντολές του επιβλέποντα, ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει, σύµφωνα 
µε την εντολή της επίβλεψης µέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

 
Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο όλο το 
απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε 
άλλα µέσα. Ο ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την 
ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες 
όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη µετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των 
υλικών και της µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λ.π., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, 
απόσβεσης, µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι, τέλη, δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή 
επιβαρύνσεις, οι δαπάνες σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζηµιώσεων ζηµιών στο 
προσωπικό του, στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για 
την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

 
Οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, 
όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ' εξαίρεση, φόροι του 
∆ηµοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο 
µέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξοµειώσεις,  αυξοµειώνουν 
αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα δύο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο 
εισοδήµατος ή τις παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού. 

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 (µελέτη προσωρινής σήµανσης 
έργων κ.λ.π.) 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 ∆ηµόσιων Έργων ∆Ι-ΠΑ∆/οικ.177/2.3.2001 (B' 266), ∆ΕΕΠΠ/85/14.5.2001 (Β' 
686) και ∆ΙΠΑ∆/01Κ889/ 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. 

 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αν κατά την κατασκευή 
των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις 
για τις αρχαιότητες. Για την καθυστέρηση των έργων ή διακοπή τους από αυτή την αιτία, έχουν εφαρµογή οι 
σχετικές διατάξεις του παρόντος νόµου. 

 
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 είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης 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. 
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Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κάθε τρίµηνο να συντάσσει και 
να στέλνει στην προϊσταµένη αρχή, µέσω της διευθύνουσας υπηρεσίας, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές 
εκθέσεις για την πορεία του έργου, αναλόγου περιεχοµένου µε τις αντίστοιχες εκθέσεις της διευθύνουσας 
υπηρεσίας που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 136 του ν.4412/2016. Οι εκθέσεις αυτές δεν 
θεωρούνται ως αιτήµατα του αναδόχου, ούτε ως παραιτήσεις από δικαιώµατα του και οι απαντήσεις επ' αυτών 
δεν συνιστούν βλαπτικές πράξεις, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του ν. 4412/2016. 
 

 
Άρθρο 9-Συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο - Τήρηση αστυνοµικών διατάξεων 

 
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη συµβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του εσωτερικού δικαίου, 
την κοινοτική νοµοθεσία, καθώς και τη διεθνή νοµοθεσία, που έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο. Η κατά τα 
προηγούµενα συµβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις 
πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν 
κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές. Επιπροσθέτως, ο 
Ανάδοχος αναλαµβάνει τη συµβατικήυποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της εσωτερικής νοµοθεσίας 
άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συµβατικών του 
υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και 
βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές. 

 
 
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς ευθύνης για 
τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρµογή και της οποίας ο µηχανισµός κινείται αυτόµατα και απειλούνται 
κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του. 
Επίσης ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αµέσως στην Υπηρεσία το περιεχόµενο 
όλων των δικογράφων ή άλλων δηµοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, που του κοινοποιούνται και αναφέρονται 
στην εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που 
εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής. 

 
Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόµων, των Αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων, 
υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αµέλεια στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και 
εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου και ασφαλείας κ.λ.π., που 
απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. 
 

Άρθρο 10-Κοινοποίηση στον ανάδοχο -Εκπροσώπηση 
 
Η επικοινωνία των υπηρεσιών που εκτελούν έργα µε τον ανάδοχο συντελείται είτε: α)µε τηλεοµοιοτυπία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2672/1998 είτε β) µε όργανο της υπηρεσίας ή οποιοδήποτε 
άλλο δηµόσιο όργανο είτε γ)µε δικαστικό επιµελητή, κατόπιν παραγγελίας του αρµόδιου οργάνου είτε 
πληρεξουσίου νοµικού εκπροσώπου του είτε δ) µε email ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κατά τις κείµενες διατάξεις. 

 
Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τη νόµιµη εκπροσώπηση του ή τους πληρεξούσιους. 
Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράµµατος, των επιµετρήσεων, των πρωτοκόλλων αφανών 
εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδος νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), των 
Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, συµπληρωµατικών συµβάσεων, των πιστοποιήσεων και της επί τόπου 
παρακολούθησης και διοίκησης κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος µπορεί να αντιπροσωπευθεί από τεχνικό 
στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο τεχνικό που έχει τα νόµιµα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Ο ανωτέρω 
τεχνικός µπορεί να είναι ολικά ή µερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του αναδόχου. (Κατά τα λοιπά 
ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 143, 159 και 160 του ν. 4412/2016). 
 

 
Άρθρο 11-∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο - Προσωπικό αναδόχου 

 
Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους γίνεται από τεχνικούς 
που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την διευθύνουσα υπηρεσία. Η επί του τόπου των 
έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του αναδόχου είναι υποχρεωτική και ανάλογη µε 
τη φύση και το µέγεθος του κατασκευαζόµενου έργου. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων µπορεί να καθορίζεται ή και να αναπροσαρµόζεται ο αριθµός των τεχνικών επί τόπου των έργων, 
ανάλογα µε τον προϋπολογισµό και τη φύση του εκτελούµενου έργου (άρθρο 139, ν. 4412/2016). 
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Άρθρο 12-Εχεµύθεια 

Εκτός αν προβλέπεται άλλως στην κείµενη νοµοθεσία και µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά µε τη 
δηµοσιοποίηση των συναπτόµενων συµβάσεων και την ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων, 
ο αναθέτων φορέας δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οικονοµικοί φορείς και τις οποίες 
έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εµπορικών 
απορρήτων και των εµπιστευτικών πτυχώντων προσφορών. 

Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονοµικούς φορείς, µε σκοπό την 
προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτοντες φορείς καθ' 
όλη τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που καθίστανται 
διαθέσιµες σε σχέση µε τη λειτουργία ενός συστήµατος προεπιλογής, ανεξαρτήτως του αν αυτό έχει 
αποτελέσει ή όχι αντικείµενο γνωστοποίησης για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής που χρησιµοποιείται 
ως µέσο για την προκήρυξη διαγωνισµού. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν επίσης να απαιτήσουν από τους 
οικονοµικούς φορείς να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους 
υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της 
σύµβασης. 

 
Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδας, τις προσφερόµενες 
ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 

 
Άρθρο13-Πινακίδες Πληροφόρησης 

Εκτός από όσα καθορίζονται στην Τεχνική Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων «εντός και εκτός 
κατοικηµένων περιοχών» (εγκύκλιος ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/01.07.2003), ο ανάδοχος του έργου θα επιβαρυνθεί µε τη 
δαπάνη δύο πληροφοριακών πινακίδων που θα τοποθετηθούν σε κεντρικά σηµεία των περιοχών του έργου 
ανά ∆ηµοτική κοινότητα (σηµεία επιλογής της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
µέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης, να προβεί στην προµήθεια και τοποθέτηση δύο 
πινακίδων ενδεικτικών του εκτελουµένου έργου σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη. Οι 
διαστάσεις των πινακίδων, οι αναφερόµενες ενδείξεις (ονοµασία έργου, κύριος του έργου, ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, Μελετητής, Ανάδοχος, προϋπολογισµός έργου και χρονολογία ενάρξεως και περαιώσεως), ο 
χρωµατισµός και ο τρόπος στηρίξεως καθώς και οι θέσεις τοποθετήσεως τους θα αποφασιστούν υποχρεωτικά 
σε συνεννόηση µε την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Η τοποθέτηση των πινακίδων θα γίνει -µετά από έγκριση των 
επιµέρους στοιχείων τους από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία -έπειτα από αίτηση του αναδόχου. Οι δαπάνες 
προµήθειας, µεταφοράς και τοποθετήσεως των ανωτέρω πινακίδων βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου 
περιλαµβάνονται δε στα γενικά έξοδα αυτού. Σε περίπτωση µη τοποθετήσεως των ανωτέρω πινακίδων µέσα 
στην ανωτέρω οριζόµενη προθεσµία, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα προβεί στην προµήθεια, µεταφορά και 
τοποθέτηση αυτών σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ 
Πινακίδες διαστάσεων: 180x150cm, 90x70cm 
 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΦΟΝΤΟ 
74 Cyan, 33 Magenta, 0 Yellow, 21 Black 
 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
12 Cyan, 100 Magenta, 100 Yellow, 18Black ή 86 Cyan, 88 Magenta, 82 Yellow, 0Black 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ 
Πινακίδα 180x150 cm: PFD in Display/ Regular / από 128 pt έως 180 pt. 

Πινακίδα 90x70 cm: PFD in Display/ Bold/ από 60 έως 80 pt. 

Ξακρίσµατα: 

Για τις Πινακίδες 180x150 cm και 90x70 cm: 0,5 cm. 
Η απόσυρση των πινακίδων πραγµατοποιείται το αργότερο έξι µήνες µετά από το πέρας των εργασιών.· 

 
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται µε δαπάνες του να προβαίνει όπου και αν απαιτείται στην προσωρινή 
φωτοσήµανση των έργων που εκτελεί και να την µετακινεί µε την πρόοδο των εργασιών σύµφωνα µε τις 
εντολές και τις οδηγίες των Αρχών, στις οποίες πρέπει πάντα να απευθύνεται, καθώς και στην τοποθέτηση 
των απαιτούµενων σηµάτων και ενδεικτικών πινακίδων στις διάφορες θέσεις του εργοταξίου, καθώς και να 
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φροντίζει για την συντήρηση των ανωτέρω σηµάτων και πινακίδων. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 
προβεί στη φωτοσήµανση των έργων και την επισήµανση του εργοταξίου, η διευθύνουσα Υπηρεσία, 
ανεξάρτητα από την εφαρµογή των από τις κείµενες διατάξεις προβλεποµένων κυρώσεων, δικαιούται, µετά 
από σχετική απόφασή της, να αναθέσει την εκτέλεση τόσο των εργασιών φωτοσηµάνσεως, όσο και τούτων 
της επισηµάνσεως σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και για την περίπτωση 
αυτή να έχει στο ακέραιο την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί, λόγω της αµελείας του να λάβει τα 
απαραίτητα προστατευτικά µέτρα. Η δαπάνη των σε βάρος του αναδόχου εκτελουµένων ανωτέρω εργασιών 
εκπίπτει κατά την σύνταξη εντολής πληρωµής του. 
 

 
Άρθρο 14-Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου 

Στις τιµές του προϋπολογισµού και του τιµολογίου, τόσο της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς, 
περιλαµβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. 
Αν γίνεται ρητή µνεία στα έγγραφα της σύµβασης µπορεί να προστίθεται στην εκτιµώµενη αξία της σύµβασης 
ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, που ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής 
χρηµατοδότησης στο οποίο συµπεριλαµβάνεται η µε αρ.πρωτ.8371/27.7.2016 συµφωνία µεταξύ 
Εργοληπτικών Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν µελλοντικές συµφωνίες (παρ.7, άρθρο 53 
τουν.4412/2016). 

 
Επιπρόσθετα αναφέρουµε ότι στην έννοια του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου, το οποίο 
καταβάλλεται επί της αξίας των τιµών µονάδος εκτελεσθέντων εργασιών περιλαµβάνονται: 

 
Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης όλου του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική 
λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρµανση κ.λ.π.). 
Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις ασφάλισης και έξοδα κίνησης του διοικητικού και Τεχνικού 
προσωπικού του αναδόχου. 
Τα έξοδα συµµετοχής στο διαγωνισµό σύναψης εκτέλεσης και παραλαβής των έργων. 
Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα, εγγυήσεις, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και λοιπές κάθε φύσης επιβαρύνσεις. 
Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής των υλικών και δοκιµών γενικά για την παράδοση 
των έργων σε κανονική λειτουργία. 
Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του αναδόχου και κάθε φύσης αποζηµίωση 
προς τρίτους. 

 
Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την ορθή έντεχνη και σύµφωνη µε τα 
συµβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή απαιτούµενη για την εκτέλεση των έργων από κάθε πλευρά σε 
σχέση µε τις κείµενες διατάξεις καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα. 
Το όφελος του αναδόχου. 
 

 
Άρθρο 15-Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο - Ποιότητα υλικών - Έλεγχος αυτών -∆είγµατα 

 
Στα γενικά έξοδα του αναδόχου και το όφελος αυτού περιλαµβάνονται οι παρακάτω ειδικές δαπάνες, εφ' όσον 
ζητηθεί από τον εργοδότη σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο περιγραφικό τιµολόγιοδηλαδή: 

 
Η σύνταξη των Τευχών Αναλυτικών Επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων µετά των απαραιτήτων σχεδίων (σε αρχείο 
τύπου *.dwg για ανάγνωση και επεξεργασία σε περιβάλλον AUTOCAD), λογαριασµών ή Ανακεφαλαιωτικών 
Πινάκων και δακτυλογράφησης αυτών σε ανάλογο αριθµό αντιτύπων. Τα παραπάνω στοιχεία θα 
προσκοµίζονται για έλεγχο στον επιβλέποντα προτού δακτυλογραφηθούν ή φωτοαντιγραφηθούν. 

 
Η λήψη µέχρι έξι (6) φωτογραφιών ανά φάση εργασιών κατ' επιλογή της επιβλεπούσης υπηρεσίας, που  να 
παρουσιάζουν τις χαρακτηριστικές φάσεις τουέργου. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παίρνει, εκτυπώνει και παραδίνει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αρκετό 
αριθµό φωτογραφιών και άλλων παραστατικών στοιχείων του έργου που εκτελείται, καθώς και να τηρεί, 
συντάσσει, εκτυπώνει και παραδίνει πλήρη στοιχεία αυτού. Οι δαπάνες για όλα τα ανωτέρω βαρύνουν τον 
Ανάδοχο και περιλαµβάνονται στα γενικά έξοδά του. 

 
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων Τεχνικών 
προδιαγραφών. ∆είγµατα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν να χρησιµοποιηθούν. Υλικά και 
λοιπά είδη που χρησιµοποιήθηκαν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται, εφ' όσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά 
τους. Τα δείγµατα που απαιτούνται, και τα περιγραφικά στοιχεία λαµβάνονται έγκαιρα πριν τη χρήση τους και 
θα εξετάζονται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 56 του 
Ν.4412/2016 «Εκθέσεις δοκιµών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά µέσα» (άρθρο 44 της Οδηγίας 
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2014/24/ΕΕ) και στο Άρθρο 82 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
(άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

 
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να προσκοµίζουν έκθεση δοκιµών 
από οργανισµό αξιολόγησης της συµµόρφωσης ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιον οργανισµό ως 
αποδεικτικό µέσο συµµόρφωσης µε απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα 
κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

 

Όλα τα υλικά κ.λ.π. που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, χωρίς βλάβες ή 
ελαττώµατα και θα εναρµονίζονται προς το πνεύµα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των εργασιών µελέτης, 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 138 του Ν.4412/16. 

 
Επίσης, όλα τα υλικά κ.λ.π. για την εκτέλεση των έργων, θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα συµβατικά δε- 
δοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές, 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.λ.π., έπειτα από την προσκόµιση σχετικών στοιχείων. 

 
Αποδεικτικά στοιχεία, πέραν από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, αποτελούν οι σχετικές εγκρίσεις του Υ∆Ε ή του 
ΕΜΠ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λ.π. 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών - µηχανηµάτων - συσκευών κ.λ.π., να 
υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών κ.λ.π. για έγκριση, 
γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ηµεροµηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών. Αν πρόκειται για υλικά 
κ.λ.π., σειράς βιοµηχανικής παραγωγής, µαζί µε τον κατάλογο θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία τεχνικά 
φυλλάδια και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγµατα (εάν δεν είναι ογκώδη). Αν 
πρόκειται για υλικά κ.λ.π. αυτοσχέδια, πρωτότυπα, που πρόκειται να παραχθούν ειδικά για το εν λόγω έργο 
θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία δείγµατα, σχέδια ή µοντέλα. 

 
Τα παραπάνω δείγµατα κ.λ.π., που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα φυλάσσονται από αυτήν µέχρι την 
παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του αναδόχου. 

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

 
∆ιευκρινίζεται ότι τα ενσωµατωµένα στο έργο υλικά θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα κατά ISO και να έχουν 
δήλωση συµµόρφωσης CE προς τις τεχνικές προδιαγραφές, από αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης. 
Επίσης θα πρέπει να προσκοµίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές τους και η επωνυµία και τοτηλέφωνο του 
αντιπροσώπου ή προµηθευτή τους. Ως τεχνικές προδιαγραφές νοούνται εναρµονισµένα πρότυπα, 
αναγνωρισµένα εθνικά πρότυπα, επίσηµες Ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, ή κοινές τεχνικές προδιαγραφές 
που έχουν εκπονηθεί σύµφωνα µε διαδικασία αναγνωρισµένη από τα κράτη - µέλη και έχουν δηµοσιευθεί στην 
επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων. 

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των προτεινόµενων προϊόντων θα πρέπει να περιέχονται σε κατάλληλα 
πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν την υπαγωγή τους σε µία από τις τρεις αναφερόµενες παραπάνω 
κατηγορίες. 
Το προαναφερόµενο πιστοποιητικό θα πρέπει να περιλαµβάνει κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Όνοµα και ∆/νση του Οργανισµού Πιστοποίησης 
• Επωνυµία και ∆/νση του κατασκευαστή ή του εγκατεστηµένου στην Κοινότητααντιπροσώπου 
• Περιγραφή του προϊόντος (τύπος, χαρακτηρισµός, χρήση κ.λ.π.) 
• ∆ιατάξεις τις οποίες πληροί τοπροϊόν 
• Ειδικές συνθήκες χρήσης τουπροϊόντος 
• Τον αριθµό τουπιστοποιητικού 
• Προϋποθέσεις και διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού (ανάλογα µε τηνπερίπτωση) 
• Όνοµα και αρµοδιότητα του εξουσιοδοτηµένου προσώπου που υπογράφει τοπιστοποιητικό. 

Ελλείψει εγκεκριµένων τεχνικών προδιαγραφών (όπως ορίσθηκαν παραπάνω) ένα προϊόν είναι αποδεκτό αν 
έχει αποδεδειγµένα υποβληθεί σε επιτυχείς δοκιµές και ελέγχους που έχει διεξαγάγει αναγνωρισµένος 
οργανισµός πιστοποίησης της χώρας παραγωγής, εφόσον όµως αυτές οι δοκιµές και οι έλεγχοι έχουν 
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις µεθόδους που ισχύουν στην χώρα µας ή µε µεθόδους που αναγνωρίζονται 
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ως ισότιµες από την χώρα µας. ∆ιευκρινίζεται ότι οι παραπάνω απαιτήσεις δεν δίνουν κανένα δικαίωµα στον 
ανάδοχο να ζητά διαφοροποίηση των τιµών του συµβατικού τιµολογίου ή αύξηση του συµφωνηθέντος 
τιµήµατος. 

 
 

Άρθρο 16-Λογαριασµοί - Πιστοποιήσεις 
 
Η πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος γίνεται τµηµατικά, µε βάση τις πιστοποιήσεις των 
εργασιών που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος εργασιών. 
Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις προβλεπόµενες στο χρονοδιάγραµµα, ο κύριος 
του έργου έχει το δικαίωµα να αναβάλει την πληρωµή των επιπλέον εργασιών, ώστε να συµπέσει µε τα 
προβλεπόµενα στο χρονοδιάγραµµα. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται όταν στη 
σύµβαση προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριµ) στον ανάδοχο για τη γρηγορότερη περάτωση του έργου. 

 
Η πραγµατοποίηση τόσο των τµηµατικών πληρωµών όσο και της οριστικής πληρωµής του εργολαβικού 
ανταλλάγµατος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύµβαση, 
γίνεται µε βάση τους λογαριασµούς και τις πιστοποιήσεις. 
Μετά τη λήξη κάθε µήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που ορίζει η σύµβαση για τις τµηµατικές πληρωµές, ο 
ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα οποία οφείλονται σ ' αυτόν. 
Οι λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται στις επιµετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής 
αφανώνεργασιών. 

 
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. Στο λογαριασµό περιλαµβάνεται ακόµη και το ποσοστό γενικών 
εξόδων και οφέλους του εργολάβου της περίπτωσης θ' της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του ν.4412/2016, αν 
αυτό δεν περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές, και το σύνολο µειώνεται κατά το ποσοστό έκπτωσης της 
δηµοπρασίας, αν συντρέχει περίπτωση. Από τους λογαριασµούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισµένες 
απαιτήσεις του εργοδότη και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιµών των άρθρων 159και 170 του 
ν.4412/2016, συµπληρωµατική κράτηση εγγύησης, αν γι' αυτή δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, 
οπότε γίνεται σχετική µνεία, απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση αξίας χορηγούµενων υλικών, πληρωµές 
που έγιναν σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει 
ικανοποιηθεί µε άλλον τρόπο. 

 

Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και συνοδεύονται ιδίως από ανακεφαλαιωτικό 
συνοπτικό πίνακα των εγκεκριµένων επιµετρήσεων εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, 
πίνακα και αναλυτική επιµέτρηση των εργασιών οι οποίες πιστοποιούνται τµηµατικά και προσωρινά, τα 
παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών εργασιών, τον πίνακα του υπολογισµού της αναθεώρησης και από 
τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζηµιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες 
απαιτήσεις του εργοδότη. Από κάθε νεότερο λογαριασµό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν µε τους 
προηγούµενους λογαριασµούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε εγκεκριµένες επιµετρήσεις ή 
αφορούν σε λάθη εγκεκριµένων λογαριασµών. Για την υποβολή τον έλεγχο και την έγκριση του λογαριασµού 
δεν απαιτείται η προσκόµιση δικαιολογητικών πληρωµής. 

 
Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει, τους διορθώνει και τους εγκρίνει 
µέσα σε ένα (1) µήνα. Αν ο λογαριασµός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθµό που να 
είναι δυσχερής η διόρθωση του, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε εντολή της προς τον ανάδοχο, επισηµαίνει τις 
ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και 
επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόµενη µηνιαία προθεσµία για τον έλεγχο και την έγκριση του 
λογαριασµού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του 
λογαριασµού µπορεί να γίνει και από συνεργείο της υπηρεσίας, στο οποίο συµµετέχει ο επιβλέπων τοέργο. 

 
Ο επιβλέπων υπογράφει το λογαριασµό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύµφωνες µε τις 
επιµετρήσεις και τα επιµετρητικά στοιχεία, οι τιµές σύµφωνες µε τη σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις και 
γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασµό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το 
νόµο και την εφαρµογή της σύµβασης. Η παράλειψη εµπρόθεσµου ελέγχου και έγκρισης του λογαριασµού 
αποτελούν πειθαρχικά παραπτώµατα για τα αρµόδια όργανα της διευθύνουσας υπηρεσίας. Ο εγκεκριµένος 
λογαριασµός αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωµή του αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό 
αντάλλαγµα»). Προϋπόθεση πληρωµής της πιστοποίησης είναι η προσκόµιση από τον ανάδοχο όλων των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών πληρωµής. Το τιµολόγιο µπορεί να προσκοµίζεται µεταγενεστέρως κατά την 
είσπραξη του ποσού της πιστοποίησης. Λογαριασµός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω παρέλευσης της 
πιο πάνω µηνιαίας προθεσµίας (πλασµατική έγκριση), ελέγχεται, διορθώνεται και εγκρίνεται µέσα σε 
προθεσµία τριών (3) µηνών από την υποβολή ή επανυποβολή του και οι προκύπτουσες διαφοροποιήσεις 
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λαµβάνονται υπόψη σε επόµενο λογαριασµό. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να εγκρίνει τον λογαριασµό 
και χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντος. 

 
Όταν συντρέχει περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασµού είτε ενδιάµεσα κατά την εξέλιξη του έργου είτε 
και κατά τον τελικό λογαριασµό αυτός µπορεί να συνταχθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και το ποσό του 
πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο µέσα σε ένα (1) µήνα από την κοινοποίηση του λογαριασµού σε 
αυτόν, άλλως καταπίπτουν ισόποσα σε βάρος του οι εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί στον κύριο του 
έργου εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο εργολαβικό αντάλλαγµα. Αν ασκηθεί ένσταση ή αίτηση θεραπείας κατά 
του αρνητικού λογαριασµού, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται µέχρι την έκδοση 
απόφασης επ' αυτών. 

 
Αν η πληρωµή ενός λογαριασµού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διµήνου από την 
υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του Ν. 4152/ 
2013, τόκος υπερηµερίας. Ο ανάδοχος µπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση. 
Για την πληρωµή της δαπάνης κατασκευής του έργου επιτρέπεται πάντοτε η έκδοση ενταλµάτων 
προπληρωµής, χωρίς να εφαρµόζεται στην περίπτωση αυτή άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη. 

 
Απαγορεύεται η εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η κατάσχεση του στα χέρια του κυρίου του 
έργου, καθ ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του και για ένα (1) µήνα µετά την περαίωση του. Κατ' εξαίρεση 
επιτρέπονται: α) η αρχική ή η εκ των υστέρων εκχώρηση, εν όλω ή εν µέρει, του πληρωτέου εργολαβικού 
ανταλλάγµατος, όπως αυτό προσδιορίζεται στους λογαριασµούς που υποβάλλονται και εγκρίνονται, σύµφωνα 
µε τη διάταξη της παραγράφου 8, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, όταν πρόκειται για την κάλυψη 
οφειλής του αναδόχου από την προµήθεια υλικών και µηχανηµάτων προς εκτέλεση του  έργου ή από παροχή 
εργασίας που παρασχέθηκε από εργάτες ή υπαλλήλους αυτού, στην εκτέλεση του έργου ή σε αναγνωρισµένες 
τράπεζες ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και β)ηκατάσχεση του εργολαβικού ανταλλάγµατος από τους 
προµηθευτές υλικών και µηχανηµάτων του έργου ή από τους εργάτες και τους υπαλλήλους του, όπως και 
τους υπεργολάβους που αποδεδειγµένα χρησιµοποιούνται στο έργο από τον ανάδοχο. 

 
Επιτρέπεται επίσης ο συµψηφισµός εκκαθαρισµένων απαιτήσεων του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου, 
που προέρχονται από την εκτέλεση άλλων έργων και µέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από κάθε 
πιστοποίηση του εκτελούµενου έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, και Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, µπορεί να ορίζεται ότι επιτρέπεται η εκχώρηση από µέρους του αναδόχου απαίτησης 
από εγκεκριµένη πιστοποίηση ή µέρους της προς τον κύριο του έργου για την εξόφληση οποιασδήποτε 
οφειλής του προς αυτόν και να καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία αυτής. 

 
Όλες οι πληρωµές που γίνονται στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου µε βάση τις 
πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγµατος που εκκαθαρίζεται µετά 
την οριστική παραλαβή. Σε κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο πραγµατοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες 
ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούµενη αξία των εργασιών µετά της αναλογούσας 
αναθεώρησης και σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαµβάνονται προσωρινά στην 
πιστοποίηση, µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες. 

 
Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό 
λογαριασµό», µε βάση τις ποσότητες που περιλαµβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της 
οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό 
λογαριασµό». Για τον προτελικό και τελικό λογαριασµό εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού. 
Με την έγκριση του τελικού λογαριασµού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από την σύµβαση 
εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από µεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, 
συµβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών (άρθρο 152 τουν.4412/2016). 

 
 

Άρθρο 17-Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις 
 
Οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, 
όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ' εξαίρεση, φόροι του 
∆ηµοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο 
µέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν 
αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα δύο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο 
εισοδήµατος ή τις παρακρατήσεις έναντι του φόρουαυτού. 

 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 
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Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της κράτησης 
ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, 
καθώς και της κράτησης 6‰, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και 
της υπ' αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β' 
2235). 

 
Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του ν. 4412/2016. Η πληρωµή του εργολαβικού 
τιµήµατος θα γίνεται σεEURO. 
 

 
Άρθρο 18-Περιεχόµενο των τιµών του Τιµολογίου Μελέτης 

 
Με την απόφαση του Υπουργού Υποδοµών &Μεταφορών µε αριθµό ∆ΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/04.05.2017 
(ΦΕΚ 1746/19.05.2017 τεύχος Β') «Κανονισµός  Περιγραφικών  Τιµολογίων  Εργασιών  για δηµόσιες 
συµβάσεις έργων» εγκρίθηκαν τα Περιγραφικά Τιµολόγια Εργασιών  για  τις  εξής κατηγορίες έργων: Έργων 
Οδοποιίας, Υδραυλικών έργων, Λιµενικών Έργων, Οικοδοµικών Έργων, Έργων Πρασίνου, 
Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών (Οδοποιίας, Υδραυλικών και ΛιµενικώνΈργων). 

 
Ο ανωτέρω Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών εφαρµόζεται υποχρεωτικά στις δηµόσιες 
συµβάσεις έργων του ν.4412/2016 για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας σύµβασης έργου, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 6 του ν. 4412/2016 και κατά τη σύνταξη των προϋπολογισµών δηµοσίων έργων όπως 
προσδιορίζεται στις περιπτώσεις (στ), (θ) και (ι) της παρ. 7 του άρθρου 53. 

 
Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες ολοκληρωµένων εργασιών, χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος 
άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε µίας απ' αυτές. 

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται: 

 
Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουµένων για την εκτέλεση κάθε εργασίας µηχανηµάτων, δηλαδή τα 
µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ηµεραργιών που µπορεί να οφείλονται 
σε διάφορες αιτίες, οι δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των µηχανηµάτων, οι 
δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους. Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό των συνεργείων 
και του µηχανικού εξοπλισµού από εργοδηγούς, µηχανοδηγούς, χειριστές, µηχανοτεχνίτες, ειδικευµένους και 
ανειδίκευτους εργάτες, για τα ηµεροµίσθια τους ηµιαργίες, ασφαλίσεις, ώρες εργασίας, έκτακτες χρηµατικές 
παροχές κ.λ.π. 

 
Οι δαπάνες των απαιτουµένων για κάθε είδος εργασίας υλικών µε τις φορτοεκφορτώσεις τους και τις 
µεταφορές τους µε κάθε µέσο από τον τόπο παραγωγής ή προµήθειας επί τόπου των έργων και κάθε υλικού 
που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά ενδεχοµένως να απαιτείται για τη πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας. Οι τυχόν 
δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζηµίωσης για την προσωρινή κατάληψη έκτασης για τη 
µεταφορά τους ή αποθήκευσή τους. 

 
Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων µηχανηµάτων και υλικών. 

 
Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιµή του τιµολογίου. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση είναι 
δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των υστέρων είτε σε σχέση µε τις ποσότητες και τις αποστάσεις µεταφοράς τους σε 
κάθε εργασία εισερχόµενων υλικών, είτε σε σχέση µε τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε σε σχέση µε τις 
τιµές των ηµεροµισθίων και υλικών, µετά τη συµµετοχή του αναδόχου στοδιαγωνισµό. 
 
 
Άρθρο 19-Προδιαγραφές και Κανονισµοί Έργων 
 
Οι τεχνικές απαιτήσεις που περιέχονται ιδίως στα έγγραφα της σύµβασης και καθορίζουν τα απαιτούµενα 
χαρακτηριστικά υλικού, προϊόντος ή αγαθού, ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται 
από την αναθέτουσα αρχή. 

 
Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαµβάνουν τα επίπεδα περιβαλλοντικής και κλιµατικής επίδοσης, τον σχεδιασµό 
για όλες τις απαιτήσεις (συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρία) και την 
αξιολόγηση της συµµόρφωσης, την επίδοση, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των 
διαδικασιών σχετικά µε τη διασφάλιση της ποιότητας, την ορολογία, τα σύµβολα, τις δοκιµές και τις µεθόδους 
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δοκιµών, τη συσκευασία, τη σήµανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες χρήσης καθώς και τις διαδικασίες 
και µεθόδους παραγωγής σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των έργων τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαµβάνουν 
επίσης τους κανόνες µελέτης και υπολογισµού των έργων, τους όρους δοκιµής, ελέγχου και παραλαβής των 
έργων καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή µεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που η 
αναθέτουσα αρχή είναι σε θέση να καθορίσει, µέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά µε τα 
ολοκληρωµένα έργα καθώς και µε τα υλικά ή τα στοιχεία που συνιστούν τα έργα αυτά. 

 
Ισχύουν οι ΕΤΕΠ που αναφέρονται στα άρθρα του αναλυτικών τιµολογίων οι οποίες εγκρίθηκαν µε την υπ’ 
αριθ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων µε θέµα: "Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα" (ΦΕΚ 2221 Β/ 30-7-2012) και 
σύµφωνα µε το ΦΕΚ 363/19.02.2013 «Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων Έργων 
Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών 
Οδοποιίας, Υδραυλικών καιΛιµενικών.».  Ισχύουν οι 70 ΕΤΕΠ, σύµφωνα µε ΦΕΚ 1437 Β’/16.4.2020. 

 
Ισχύουν επίσης οι Ευρωκώδικες, οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., οι 
προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 
 
Άρθρο 20-Μελέτες -Άδειες έναρξης εργασιών - πιστοποιητικά έλεγχου -Άδειες λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων 

 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προβαίνει έγκαιρα στις απαιτούµενες ενέργειες προς τους αρµόδιους 
φορείς, για ότι προβλέπει ή απαιτεί η νοµοθεσία για τη λήψη : 

 
Αδειών έναρξης εργασιών, άδειες µικρής κλίµακας, άδειες και µελέτες ικριωµάτων, Πιστοποιητικών ελέγχου 
εγκαταστάσεων που κατασκευάσθηκαν, άδειες λειτουργίας εγκαταστάσεων κ.λ.π. ∆ιευκρινίζεται ότι ο 
Ανάδοχος πρέπει να κάνει όλες τις ενέργειες που χρειάζονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, και επιπρόσθετα, 
έχει την υποχρέωση να κάνει όσες ενέργειες χρειάζονται προς τις  επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ 
κλπ.) για την έγκαιρη εξασφάλιση των αντίστοιχων παροχών, τη ρύθµιση λεπτοµερειών παροχών και 
σύνδεσης αυτών κ.λ.π. Το κόστος των παραπάνω θεωρείται ανηγµένο στο κόστος του έργου. 

 
 

Άρθρο 21-Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ 
 
Ο Ανάδοχος διατηρεί τα δικαιώµατα δηµιουργού (copyright) και τα πνευµατικά δικαιώµατα των εγγράφων, 
σχεδίων, µελετών, λογισµικού, εφαρµογών λογισµικού κτλ., που συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασµό 
του µε δική του δαπάνη. Με την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος θεωρείται ότι παραχωρεί στον ΚτΕ και 
τους νοµίµους εκπροσώπους του το δωρεάν ανέκκλητο δικαίωµα της χρήσης των υπόψη εγγράφων, σχεδίων, 
µελετών, λογισµικού, εφαρµογών λογισµικού κ.λ.π., συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος 
τροποποιήσεων, βελτιώσεων κτλ. αυτών, καθώς και του δικαιώµατος χρήσης των υπόψη τροποποιηµένων 
ή/και βελτιωµένων εκδόσεων για τις ανάγκες του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ή της πραγµατικής 
ζωής του έργου. 

 
Η κυριότητα των προγραµµάτων Η/Υ και λογισµικού εµπορίου που τυχόν θα χρησιµοποιηθούν από τον 
Ανάδοχο παραµένει σε αυτόν, όµως ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να τα χρησιµοποιεί χωρίς καµία επιβάρυνση και 
χωρίς κανένα περιορισµό κατά τη διάρκεια και για τις ανάγκες της σύµβασης. Εάν τα κατά τα ανωτέρω 
έγγραφα, σχέδια, µελέτες, εφαρµογές προγραµµάτων Η/Υ κτλ. ευρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα 
παραδοθούν στον ΚτΕ κατά την µε οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύµβασης. Σε περίπτωση αρχείων µε 
στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους µε έγγραφη 
τεκµηρίωσή τους και µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 
 

 
Άρθρο 22-Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο 

 
Ο ΚτΕ διατηρεί τα δικαιώµατα δηµιουργού (copyright) και τα πνευµατικά δικαιώµατα των τεχνικών ή άλλων 
µελετών, των εγχειριδίων ποιότητας, των τυπικών σχεδίων κτλ. που συντάχθηκαν από αυτόν ή για 
λογαριασµό του. Ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωµα, µε µέριµνα και δαπάνη του, να χρησιµοποιήσει και να 
παράγει αντίγραφα των υπόψη εγγράφων για τις ανάγκες της σύµβασης. Τα υπόψη έγγραφα δεν θα 
αντιγραφούν, κοινοποιηθούν ή χρησιµοποιηθούν, κατά οποιοδήποτε τρόπο, από τρίτα πρόσωπα πέραν του 
Αναδόχου και των υπεργολάβων του, παρά µόνο για τις ανάγκες του έργου και µε την έγγραφη συγκατάθεση 
της Υπηρεσίας. 
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Άρθρο 23-Μηχανικός εξοπλισµός 
 
Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες υποχρεώνεται να προµηθευτεί και µεταφέρει επί τόπου 
του έργου τον απαραίτητο εξοπλισµό δηλαδή όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία, και προσωρινές εγκαταστάσεις, 
για την εκτέλεση του έργου. Ο εξοπλισµός αυτός αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα ευρίσκεται µε µέριµνα 
και δαπάνες αυτού, χωρίς η υπηρεσία να αναλαµβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά. Όλα τα 
µηχανήµατα θα είναι πλήρως εξοπλισµένα, πλήρως λειτουργικά, σε άριστη κατάσταση, επαρκώς συντηρηµένα 
και κατάλληλα για την ασφαλή, έγκαιρη και αποτελεσµατική εκτέλεση του έργου. 

 
Αν, παρ’ όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα µηχανικά µέσα που 
προσκοµίστηκαν στο έργο για την εµπρόθεσµη περαίωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, να 
ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα µηχανικό εξοπλισµό του κλπ, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 
Τα φορτηγά, που θα χρησιµοποιηθούν, πρέπει να είναι σκεπασµένα κατά τη µεταφορά των υλικών, ενώ 
υποχρεωτικός είναι και ο κατάλληλος προγραµµατισµός για αποφυγή µεταφορών σε ώρες αιχµής και κοινής 
ησυχίας. Ειδικότερα, την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία έχει το δικαίωµα 
να επιβάλει αναστολή οποιωνδήποτε µεταφορών σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα της ηµέρας (για λόγους 
κοινής ησυχίας ή αποφυγής κυκλοφοριακών αιχµών) χωρίς εκ τούτου να προκύπτει το οποιοδήποτε δικαίωµα 
αποζηµίωσης του Αναδόχου. 

 
Για τα αποδεικτικά στοιχεία των Μηχανηµάτων έργων / Εξοπλισµών εργασίας ισχύουν τα κάτωθι: 

 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 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 ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 
395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 καιΠ.∆. 155/04, Π∆ 105/95 

(παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7-9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ 
αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

 
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ., µέρος Β', τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και 
το Π∆ 304/00 (αρ. 2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχείαασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας(χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β', τµήµα ΙΙ, παρ. 

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

Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει το 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 Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και6). 
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). 
 

 
Άρθρο 24-Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και µέσων- Προστασία - Βλαστήσεις 

 
α) Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά που έχει στα χέρια του, όπως επίσης 
και τις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν, σε 
αντίθετη δε περίπτωση τα µέτρα φύλαξης προστασίας ή διατήρησης λαµβάνονται από τον εργοδότη και οι 
δαπάνες επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
β) Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόµενα µέτρα φύλαξης και προστασίας των κάθε φύσεως 
κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στα εκτελούµενα έργα, για να προληφθούν οι ζηµιές ή η διακοπή 
της λειτουργίας. Ζηµιές που προκαλούνται από αµέλεια του αναδόχου επανορθώνονται σε βάρος και για 
λογαριασµό του αναδόχου. 
γ) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και καλλιεργηµένες εκτάσεις της 
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περιοχής του εκτελουµένου έργου και ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρων και καταστροφή φυτείας όχι 
απαραίτητης για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου. 
 

 
Άρθρο 25-Ποιότητα στα δηµόσια έργα 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος , για την ανάπτυξη, τεκµηρίωση και εφαρµογή στο έργο Προγράµµατος 
Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.), σε πλήρη συµµόρφωση µε τους χρονικούς, οικονοµικούς, ποιοτικούς κ.λ.π. 
περιορισµούς και όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. και στα λοιπά συµβατικά τεύχη. 

Το Π.Π.Ε. θα αποτελεί την τεκµηριωµένη και συστηµατική παρουσίαση των ειδικών µέτρων και πρακτικών 
που θα εφαρµόσει ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, για την  εξασφάλιση της 
συµµόρφωσής του µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης. Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί στα 
υποπρογράµµατα ελέγχου καιδοκιµών. 

Τα θέµατα που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα ποιότητας, ανάλογα µε την έκταση και το περιεχόµενό τους, 
είναι δυνατό να επισυνάπτονται σε παραρτήµατα. 

 
Ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία το Π.Π.Ε. µε όλα τα υποστηρικτικά του έγγραφα στοιχεία για 
έλεγχο, σχολιασµό και έγκριση. Τα εγκεκριµένα έγγραφα του Π.Π.Ε. θα αποτελούν τα ελεγχόµενα έγγραφα 
ποιότητας τα οποία ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει σε κάθε περίπτωση. 

 
Το Πρόγραµµα Ποιότητας πρέπει να είναι εύχρηστο και εύκολα εφαρµόσιµο, να βασίζεται σε συγκεκριµένες 
διαδικασίες µε γνώµονα την επίτευξη των στόχων του Έργου, να επικεντρώνεται στη ∆ιασφάλιση Ποιότητας 
(Quality Assurance - QA), και στα αποτελέσµατα του Ποιοτικού Ελέγχου (Quality Control - QC) και να 
βασίζεται σε οµαδική εργασία (το κάθε εµπλεκόµενο µέλος οφείλει να αναλαµβάνει την ευθύνη της εργασίας 
του). Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διενεργεί επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης του 
Αναδόχου µε τις απαιτήσεις του Προγράµµατος Ποιότητας. Για την ανάπτυξη και εφαρµογή του Προγράµµατος 
Ποιότητας δεν θα καταβληθεί στον Ανάδοχο οποιαδήποτε αµοιβή, γιατί οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται ότι 
έχουν περιληφθεί ανηγµένα στην οικονοµική προσφορά του. 

 
Το Π.Π.Ε. ενσωµατώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών, περιγράφει τις φάσεις 
ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε πλήρη εναρµόνιση και περιλαµβάνει το 
χρονοδιάγραµµα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου και τον τρόπο και τις 
λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή,  ώστε να ικανοποιούνται οι 
απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας. 

 
Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία 
παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκµηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί 
και αρχειοθέτησης τους. 
Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας Έργου σε κάθε δηµόσιο έργο (Κατασκευή ή 
και Μελέτη), του οποίου ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό 1.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των αποφάσεων ∆Ε-ΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (B' 1265), ∆ΙΠΑ∆/οικ. 611/ 24.7.2001 
(B' 1013 ), ∆ΙΠΑ∆/οικ.501/1.7.2003 (B' 928) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων. Την ποιότητα των δηµόσιων έργων αφορούν και οι παρακάτω αποφάσεις: α) ∆ΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 
(B' 94), β) ∆ΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (B' 624) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων, γ) η ∆14/43309/5.3.2001 (B' 332) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 
και δ) ∆ΙΠΑ∆/οικ. 12/13.01.2009 (B' 125Β/27.01.2009). 

 
Η επίβλεψη της εφαρµογής των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων, η υλοποίηση των Σχεδίων ελέγχων και 
δοκιµών, καθώς και η αξιολόγηση των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιµών, µπορεί να ανατίθενται σε 
διαπιστευµένους φορείς Επιθεώρησης - Πιστοποίησης, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ, EN, ISO/IEC 17021 
για συστήµατα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 κατ' ελάχιστο στο πεδίο εφαρµογής ΕΑ 28 
στηνΕλλάδα ή σε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συστήµατα διαχείρισης περιβάλλοντος κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001, για συστήµατα υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS18001. 

 
Καθορίζεται ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισµού του έργου, το οποίο διατίθεται για τη διενέργεια 
ποιοτικών ελέγχων, που διενεργούνται από τη ∆ιεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου ∆ηµοσίων Έργων, από τις 
άλλες κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, από τις αρµόδιες υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, από φορείς 
Επιθεώρησης-Πιστοποίησης, διαπιστευµένους κατά την παραγράφου 2 και από«αναγνωρισµένους 
οργανισµούς» στο πλαίσιο των ποιοτικών ελέγχων που προβλέπονται από το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 
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(Π.Π.Ε.) και τα συµβατικά τεύχη συµπεριλαµβανοµένων των ελέγχων. Ως«αναγνωρισµένοι οργανισµοί», κατά 
την έννοια του παρόντος άρθρου, νοούνται τα εργαστήρια δοκιµών, τα εργαστήρια βαθµονόµησης, οι 
οργανισµοί ελέγχου και οι οργανισµοί πιστοποίησης που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αποδέχονται τα πιστοποιητικά των αναγνωρισµένων οργανισµών 
που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη - µέλη. 

 
 

Άρθρο 26 -  Μεταβολή Φυσικού Αντικειµένου - Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες 
 
Το έργο εκτελείται σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Οποιαδήποτε 
µεταβολή του προϋπολογισµού υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 156 τουν. 4412/2016. 

 
Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριµένης µελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για τη διόρθωση 
σφαλµάτων της ή τη συµπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες 
περιστάσεις. 
Το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. 
∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. 

 
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς: 
∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 
περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής σύµβασης. 
∆ε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
∆ε χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση. 
∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, 
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής δαπάνης οµάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, 
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιµών 
και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές 
δαπάνης από µία οµάδα εργασιών σεάλλη. 
Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), µειώνουν ισόποσα τη 
δαπάνη της αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί 
έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύµφωνη γνώµη του τεχνικού συµβουλίου, ύστερα από 
εισήγηση του φορέαυλοποίησης. 

 
Η έγκριση µεταβολής προϋπολογισµού θα γίνεται µε απόφαση, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αθηναίων ή της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αθηναίων. 

 
 

Άρθρο 27-Ποσό απροβλέπτων-Αναθεώρηση τιµών 
 
Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση καλύπτονται ιδίως 
δαπάνες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί 
µετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης 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, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. 

 
Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) επί της αξίας της αρχικής 
σύµβασης, χωρίς το συνυπολογισµό των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για έργα συνολικού 
προϋπολογισµού ίσου ή µεγαλύτερου του ορίου εφαρµογής της Κοινοτικής Νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την 
απόφαση ∆17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 (Β 941) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για έργα προϋπολογισµού 
µικρότερου του ως άνω ορίου, σύµφωνα µε την απόφαση ∆17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (409 B') και µπορεί 
να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Το ποσό των 
απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης, ανάλογα µε την προσφερθείσα 
έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η ποσοστιαία αναλογία(παρ.3α), άρθρο 156 ν. 4412/2016). 

 
Οι βασικές τιµές των ηµεροµισθίων, υλικών, µισθωµάτων και µηχανηµάτων του παρόντος αναθεωρούνται 
ενιαία για όλη τη χώρα κατά ηµερολογιακό τρίµηνο (αναθεωρητική περίοδος), µε βάση τα στοιχεία και 
δεδοµένα της εικοστής ηµέρας του πρώτου µήνα της περιόδου αυτής. Σε όλη τη διάρκεια της κάθε 
αναθεωρητικής περιόδου, οι αναθεωρηµένες τιµές παραµένουν σταθερές. 
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Οι συµβατικές τιµές κάθε σύµβασης δηµόσιου έργου αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη χώρα κατά 
ηµερολογιακό τρίµηνο (αναθεωρητική περίοδος) και µε βάση τα στοιχεία και δεδοµένα της εικοστής ηµέρας 
του πρώτου µήνα της περιόδου αυτής. Σε όλη τη διάρκεια της κάθε αναθεωρητικής περιόδου οι 
αναθεωρηµένες συµβατικές τιµές παραµένουν σταθερές. 

 
Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγµατικά εκτελέστηκαν µέσα στο χρονοδιάγραµµα. 
Εργασίες που, για οποιονδήποτε λόγο, εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική περίοδο µεταγενέστερη της 
προβλεπόµενης από το χρονοδιάγραµµα, θεωρούνται για τον υπολογισµό της αναθεώρησης ότι εκτελέστηκαν 
στην αναθεωρητική περίοδο κατά την οποία έπρεπε να εκτελεστούν. Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν πριν 
από την προβλεπόµενη από το χρονοδιάγραµµα αναθεωρητική περίοδο, η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση 
το χρόνο της πραγµατικής εκτέλεσης τους. Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν µετά την πάροδο της αρχικής 
συµβατικής προθεσµίας, η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά την 
τελευταία αναθεωρητική περίοδο του αρχικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου, εφόσον η 
καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα τουαναδόχου. 
Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις, καθώς και οι διοικητικές και οι παρεπόµενες 
χρηµατικές κυρώσεις, που προβλέπονται κατά τις κείµενες διατάξεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα 
στο άρθρο 153 τουν.4412/2016. 

 
Άρθρο 28-Έναρξη Εργασιών - Ενηµέρωση της επίβλεψης 

 
O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της 
σύµβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται 
λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή 
ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. 
 
Άρθρο 29-Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής 

 
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό του έργου µε την υποβολή προσφοράς αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι 
διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του έργου, και έχουν πλήρη 
γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως σε ότι αφορά τις κάθε φύσης πηγές 
λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού 
γενικά προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και οδών προσπέλασης, τις µετεωρολογικές 
συνθήκες που συνήθως επικρατούν, τα υδρολογικά στοιχεία, τις φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, τη 
διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών, τις 
δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν εργασίες που θα εκτελούνται ταυτόχρονα στην 
περιοχή του έργου από τον ΚτΕ ή από άλλους εργολήπτες, τις εκτελεσθείσες απαλλοτριώσεις και εκείνες που 
παραµένουν ακόµη ανεκτέλεστες και οποιαδήποτε άλλα θέµατα που µπορούν µε οποιοδήποτε τρόπο να 
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 

 
Επίσης ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, µε σκοπό τη συµµόρφωσή του, το ισχύον θεσµικό 
πλαίσιο, τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη περιοχή και τις συνθήκες του έργου, τα τυχόν 
διατιθέµενα στοιχεία και πληροφορίες από τις Τοπικές Αρχές, ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς, καθώς 
και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας που συµπεριλαµβάνονται στο φάκελο της δηµοπρασίας και 
αποτελούν µαζί µε τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα 
αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους. 

 
Τονίζεται ότι τα στοιχεία σχετικά µε τις υφιστάµενες συνθήκες, όπως π.χ., ποιότητα υπεδάφους, αποτελέσµατα 
κάθε φύσης ερευνών, στοιχεία κάθε φύσης παρατηρήσεων κτλ., που έγιναν ή γίνονται από την Υπηρεσία ή 
από άλλους, τίθενται στη διάθεση των διαγωνιζόµενων για ενηµέρωσή τους και µόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι 
ενδεικτικά και δεν δεσµεύουν συµβατικά την Υπηρεσία, αλλά µπορούν να χρησιµεύσουν ως βοήθηµα για τη 
σύνταξη των προσφορών. Αφήνεται πάντως στην κρίση των διαγωνιζοµένων να αξιολογήσουν τα στοιχεία 
αυτά ή και να προβούν µε δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές 
έρευνες ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση ή/και ακριβέστερο καθορισµό των στοιχείων που τους 
διατέθηκαν. Ο Ανάδοχος µε την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενηµερωθεί στις επιτόπιες 
συνθήκες. 

Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της 
σύµβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα οικονοµικής ή άλλης φύσης ή/και 
παράτασης προθεσµίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. 
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Άρθρο 30-Απολογιστικές Εργασίες- Προστασία Περιβάλλοντος 
 
Οι απολογιστικές εργασίες δεν συµπεριλαµβάνουν Γ.Ε.+Ο.Ε. 
Η παρακολούθηση της δαπάνης και ο απολογισµός της χρήσης των υλικών ή άλλων µέσων που αγοράζονται 
µε δαπάνη του κυρίου του έργου, γίνεται όπως ορίζεται µε τη σύµβαση. Στη δαπάνη αυτή προστίθεται το 
εργολαβικό ποσοστό µειωµένο κατά την έκπτωση της σχετικής δηµοπρασίας. Οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις και 
όλες οι ισχύουσες κρατήσεις ή εισφορές υπέρ τρίτων στη δαπάνη του έργου, εκτός φόρου εισοδήµατος και 
Φ.Π.Α., καταβάλλονται από τον ανάδοχο και αποδίδονται σε αυτόν, µε το εργολαβικό ποσοστό, µειωµένο κατά 
την έκπτωση της δηµοπρασίας. 

 
Για τις απολογιστικές εργασίες συντάσσεται από τον ανάδοχο επιµέτρηση και απολογισµός της δαπάνης και 
για την παραλαβή τους εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του ν.4412/2016. Ο 
χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης και οι υποχρεώσεις του αναδόχου κατά το χρόνο αυτόν ορίζονται µε τη 
σύµβαση. 
Σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης εργασιών τηρείται ειδικό ηµερολόγιο στο οποίο καταγράφονται 
καθηµερινά το απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα, µηχανήµατα ή άλλα µέσα, τα εισκοµιζόµενα υλικά 
και καύσιµα, οι εκτελούµενες εργασίες περιγραφικά και κατά θέση του έργου και κάθε άλλο στοιχείο για την 
τεκµηρίωση της ορθολογιστικής διαχείρισης των µέσων, των υλικών και της αξιοποίησης του ανθρώπινου 
δυναµικού. Τα φύλλα του ηµερολογίου αυτού συνοδεύουν τους απολογισµούς των έργων και τίθενται υπόψη 
της επιτροπής προσωρινής παραλαβής. Μετά την έναρξη  της καθηµερινής εργασίας παραδίδεται στον 
εκπρόσωπο της διευθύνουσας υπηρεσίας ειδικό δελτίο που περιλαµβάνει ονοµαστική κατάσταση του 
απασχολούµενου προσωπικού και κατάσταση των µηχανηµάτων. 

 
Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύµβασης κατασκευής έργου πλην της περίπτωσης του άρθρου 126 του 
ν.4412/2016, ο ανάδοχος όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι υποχρεωµένος να 
εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της 
σύµβασης χωρίς ΦΠΑ και έως του κατώτατου ορίου του άρθρου 5, εφόσον επιτρέπεται κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 13 του ν.4412/20162. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαµβάνεται σωρευτικά και η αξία των πρόσθετων 
επειγουσών εργασιών του άρθρου 155 του ν.4412/2016. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο 
και περιλαµβάνεται στην πιστοποίηση η πραγµατική δαπάνη που προκύπτει, σύµφωνα µε τα νόµιµα 
αποδεικτικά πληρωµής για την εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται στην έκπτωση της 
δηµοπρασίας. Καταβάλλεται επίσης στον ανάδοχο το εργολαβικό ποσοστό της παραγράφου 2 του άρθρου 
126 του ν.4412/2016, αν δεν ορίζεται στη σύµβαση διαφορετικά. Στο ποσοστό αυτό εφαρµόζεται η ρητή ή 
τεκµαρτή έκπτωση της δηµοπρασίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 6 και του τελευταίου εδαφίου της 
παραγράφου 9 εφαρµόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής (άρθρο 154 
τουν.4412/2016). 
 
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε 
την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ. 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής, περιλαµβάνεται σε άρθρο του τιµολογίου και δεν θα πληρωθεί από τα απολογιστικά. Ήτοι 
συµπεριλαµβάνεται και η δαπάνη των λοιπών τελών εναπόθεσης (κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους 
ΑΕΚΚ), επεξεργασίας κ.λ.π, στο συµβατικό αντικείµενο, για τα οποία έχει προηγηθεί σχετική έρευνα από τον 
Ανάδοχο πριν την σύνταξη και την υποβολή της προσφοράςτου. 

 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει µετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των ΑΕΚΚ, να καταθέσει στην 
Υπηρεσία που επιβλέπει τις εργασίες, οριστική βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριµένο 
σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στην παρ.3 (εδ.β.3) του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 
36259/1757/Ε103/2010. 

 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως 
δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία, για 
την εκτέλεση των έργων θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρίτους, λόγω 
αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δέντρων ή θάµνων, απόθεσης υλικών, λόγω κακού χειρισµού των µηχανηµάτων 
ή καταπάτησης φυτεµένων περιοχών από µηχανικά µέσα. 

 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται στο Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα καθώς και στην αρ. 36259/1757/Ε103  Υπουργική  απόφαση  (ΦΕΚ 1312/Β /‘ 
24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» και εξειδικεύεται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ. 4834/25- 1-2013 του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και ΚλιµατικήςΑλλαγής. 

 
∆ε θα κοπεί κανένα δένδρο ή δενδρύλλιο χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Για να δοθεί η έγκριση ο 
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ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει σκαρίφηµα, στο οποίο θα έχουν σηµειωθεί τα δένδρα ή δενδρύλλια που θα 
πρέπει να κοπούν. 
Σε περίπτωση ζηµιάς ή καταστροφής σε υπάρχουσες κατασκευές ή σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, 
που δεν προβλέπονται από την εγκεκριµένη µελέτη του έργου (ή από τυχόν εγκεκριµένες από την Υπηρεσία 
τροποποιήσεις της) ο ανάδοχος ανεξάρτητα των οποιωνδήποτε ευθυνών που να µπορούν να προκύψουν γι 
αυτόν, είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα (ή το φυσικό περιβάλλον) στην κατάσταση 
που βρισκόταν πριν από την εγκατάστασή του, µε δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε 
χρηµατικής αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας. 
 

 
Άρθρο 31-Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας - Σχέδιο Ασφάλειας και Υγιεινής 

 
Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε δηµόσιου έργου είναι ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), σύµφωνα µε την απόφαση ∆ΕΕΠΠ/οικ.433/ 19.9.2000 (ΦΕΚ 1176 Β΄) του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιωνΈργων. 

 
Ο ΦΑΥ αποσκοπεί στον προσδιορισµό πρόληψη και περιορισµό των κινδύνων των χρηστών του έργου κατά 
τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες συντήρησης µετατροπών, επισκευών κ.ά. καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 
του έργου. Περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα εξής: 
Το µητρώο του έργου, δηλαδή τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου,Οδηγίες, επισηµάνσεις και 
χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, που θα πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψη κατά την 
µελλοντική χρήση του έργου, όπως εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης επισκευών, καθαρισµών, 
µετατροπών και ακόµη και κατεδάφισης. 
Η σύνταξη του ΦΑΥ ολοκληρώνεται µαζί µε το έργο και παραδίδεται στον εργοδότη – χρήστη. 
Ο κύριος σκοπός του Σχεδίου Ασφάλειας & Υγιεινής του Έργου είναι η ΠΡΟΛΗΨΗ των ατυχηµάτων, ώστε να 
εξασφαλισθεί η Ζωή και η Υγεία των εργαζοµένων στον τόπο εκτέλεσης του Έργου καθώς και η αποτροπή 
φθορών στα περιουσιακά στοιχεία του Κυρίου του Έργου και του Αναδόχου. ∆ηλαδή περιγράφει και 
διευκρινίζει τους πιθανούς κινδύνους και τα µέτρα πρόληψής τους λαµβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες 
προβλέψεις της σχετικήςνοµοθεσίας. 

 
Επιπλέον, αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών τυχόν ατυχηµάτων. 

 
Για τη σύνταξή του λαµβάνονται υπ’ όψιν τα παρακάτω διατάγµατα και κανονισµοί: 

 

Π.∆.305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά  

ή κινητά εργοτάξια» 

Π.∆.17/96 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία» 

Π.∆. 16/96         «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους ασφαλείας»  
Π.∆.105/95        «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφαλείας και υγείας στην εργασία» 

Π.∆. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρησιµοποίηση από τους 

εργαζόµενους κατά την εργασίατους». 

Π.∆. 396/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρήση από τους εργαζόµενους 

εξοπλισµών ατοµικήςπροστασίας» 

Π.∆. 397/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων» 

Π.∆. 778/80       «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδοµικών Εργασιών» 

Π.∆. 1073/81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµικών και πάσης 

φύσεως έργα πολιτικού µηχανικού» 

Π.∆. 95/78 «Περί µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις εργασίαςσυγκολλήσεων» 

Στον ανάδοχο θα δοθούν από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τα ΣΑΥ & ΦΑΥ του έργου, τα οποία υποχρεούται να 
αναπτύξει, προσαρµόσει και συµπληρώσει (τυχόν παραλείψεις που θα που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα 
του ζητηθούν από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία), να αναπροσαρµόσει το ΣΑΥ & ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε 
αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης. Τέλος  ο ανάδοχος πρέπει 
να τηρεί τα ΣΑΥ & ΦΑΥ στο εργοτάξιο κατά την εκτέλεση του έργου και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών 
αρχών. 

 
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 Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 
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130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 
 
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία 
Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχανικούς του αναδόχου και της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι 
αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής 
εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. 
πρωτ.∆ΕΕΠΠ/208/12-9-2003. 
Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ):Για την πιστή 
εφαρµογή του Σ.Α.Υ 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 Σ.Α.Υ. και επίσης σε 
ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη 
σελίδα τουΣ.Α.Υ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 
 
 

Άρθρο 32-Πρόληψη ατυχηµάτων - Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας της κυκλοφορίας 
 
Ο Ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείµενες διατάξεις υποχρεώσεων και ευθυνών του παίρνει τα απαραίτητα 
µέτρα για τη πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του και κάθε τρίτο, καθώς επίσης και για τη παροχή 
πρώτων βοηθειών προς αυτούς. 

 
∆ιαταγές της υπηρεσίας σχετικά µε την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρµόζεται µε ευθύνη και δαπάνη του 
αναδόχου. Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούµενο φαρµακευτικό υλικό για τη παροχή πρώτων βοηθειών. 

 
Υπενθυµίζεται ότι o 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 : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), 
Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42) 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 σχετικάµέτρα. 
 

Άρθρο 33-Ασφάλιση  

Γενικοί Όροι 
 
Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να συµµορφώνεται µε 
τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων και την περί ασφαλίσεων νοµοθεσία 
όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων. 
Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

 
Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις 
και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύµβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις 
προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς 
κλπ., και ο ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/και 
πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 

 
Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις : 
- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως στην ελληνικήγλώσσα 
- θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου, της 

υπολοίπου ΕΣΥ και των λοιπών συµβατικώντευχών. 
- θα τυγχάνουν της αποδοχής του ΚτΕ. 

 
Η αποδοχή του ΚτΕ έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνονται στους όρους 
του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της Ε.Σ.Υ. 
Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το Νόµο 489/76 και το Π.∆. 
237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραµένει αλώβητη από τους όρους του 
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ασφαλιστηρίου. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει, µε µέριµνα και δαπάνη του, να συνάψει µε έγκυρη ασφαλιστική εταιρεία ασφαλιστικά 
συµβόλαια που καλύπτουν: 
• Το έργο «κατά παντός κινδύνου» συµπεριλαµβανοµένης και της αστικής ευθύνης έναντιτρίτων. 
• Τα µηχανήµατα έργου (ΜΕ) που θα χρησιµοποιηθούν κατά την κατασκευή του έργου. Η συγκεκριµένη 
ασφάλιση θα µπορεί να εντάσσεται στο ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» τουέργου. 

Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν για το παρόν 
έργο και θα έχουν δόκιµη δραστηριότητα σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τουΕ.Ο.Χ. 
Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε ευρώ. 

 
Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου, οι Ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη 
∆ήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της ΕΣΥ περί 
Ασφαλίσεων και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καµία εξαίρεση όλοι οι όροι και 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ. 
 

 
Ασφάλιση του έργου «κατά παντός κινδύνου» 
 
Η ασφάλιση του έργου «κατά παντός κινδύνου» περιλαµβάνει τα κατωτέρω: 

 
• Ασφάλιση έναντι υλικώνζηµιών 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και "κατά παντός κινδύνου" και σύµφωνα µε τους όρους των 
Τευχών ∆ηµοπράτησης του Έργου, την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, τη συνολική συµβατική αξία του 
υπό κατασκευήν έργου, (συνολική συµβατική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ). 
Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας ή καταστροφής, µερικής ή ολικής, 
που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, τυχαία περιστατικά, λανθασµένη µελέτη ή/και 
κατασκευή, ελαττωµατικά υλικά (manufancturer's risk), λανθασµένη εργασία, ελλιπή συντήρηση, κακή 
λειτουργία του Έργου κ.λ.π. 
Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 
• Βλάβες/ καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας 
εµφάνισης 

• Βλάβες/ καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το έργο ατυχήµατα και ζηµιογόνασυµβάντα. 
 
Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή τους µέχρι την 
ενσωµάτωσή τους στο έργο. 

 
Το ασφαλιστήριο θα περιλαµβάνει και την περίοδο υποχρεωτικής συντήρησης του έργου. 
Η ασφαλιστική κάλυψη θα γίνει αρχικώς για το Συµβατικό Τίµηµα του Έργου (πλην ΦΠΑ) και θα 
αναπροσαρµόζεται ώστε κάθε φορά να συµπεριλαµβάνει τις τυχόν τροποποιήσεις (θετικές ή αρνητικές)  του 
Συµβατικού Αντικειµένου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητεί από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα, την αναπροσαρµογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε την πραγµατική αξία του 
Έργου. Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή του Εργολαβικού Συµφωνητικού και λήγει µε το 
πέρας της περιόδου "υποχρεωτικής συντήρησης". 

 
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων  
Αντικείµενο ασφάλισης 
 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η "ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι ασφαλιστές 
υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για σωµατικές βλάβες, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και 
υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια τουέργου και 
εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών του Έργου και διαφόρων 
άλλων ρυθµίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου. Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες / εγκαταστάσεις. 
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∆ιάρκεια της Ασφάλισης 
 
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την υπογραφή του Εργολαβικού Συµφωνητικού, και λήγει µε το 
πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 

 
Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου προκειµένου η ασφαλιστική 
εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµιά κλπ. αποζηµίωση, πρέπει να έχει λάβει 
προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 
Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, µε συστηµένη 
επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρίας τόσο 
προς τον Ανάδοχο όσο και προς την Υπηρεσία. 

 
Σε περίπτωση αδυναµίας του Αναδόχου να προσκοµίσει ασφαλιστική σύµβαση που να καλύπτει όλες τις 
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου της ΕΣΥ, θα πρέπει να προσκοµίσει πριν την υπογραφή της σύµβασης 
απαραιτήτως “Βεβαίωση Ασφάλισης” (Cover Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα 
όρια αποζηµίωσης που θα περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 

 
Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 
 

 
Κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού του έργου (ΙΚΑ κ.λ.π.) 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταµεία όλο το προσωπικό που 
απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την (εκάστοτε) ισχύουσα Νοµοθεσία (∆ιατάξεις περί ΙΚΑ 
κλπ). 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι ατυχηµάτων 
σε ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της 
ισχύουσας Νοµοθεσίας (περί ΙΚΑ κ.λ.π.). 

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

 
 
Άρθρο 34-Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα - Παράλειψη συντήρησης 

 
Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή 
ενσωµατώνονται σε αυτό, γίνεται από δύο (2) ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, τουλάχιστον ένας εκ 
των οποίων ανήκει στην οµάδα επίβλεψης, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισµός της 
Επιτροπής ανακοινώνεται στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία µπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο να 
συµµετέχει στο έργο της επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση 
αδυναµίας να ληφθεί απόφαση λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθµό, ο ανωτέρω 
έλεγχος και παραλαβή υλικών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο µε απόφαση της ΠροϊσταµένηςΑρχής. 

 
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 την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ηµη 
χρήση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δε χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητα 
τους από εργαστηριακό έλεγχο, που γίνεται από τα εργαστήρια της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών ή 
Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες 
προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην 
αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις 
του έργου. 

 
Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων µέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει 
ελαττώµατα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώµατα, καθορίζεται αν είναι 
ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσµία για την αποκατάσταση τους. Στην 
αποκατάσταση µπορεί να περιλαµβάνεται η καθαίρεση των ελαττωµατικών εργασιών και η ανακατασκευή 
τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάσταση 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 τουελαττώµατος. 
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Η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση της ειδικής διαταγής που προβλέπει η προηγούµενη παράγραφος 
ασκείται σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της. Με την εµπρόθεσµη ένσταση 
αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών µέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της προϊσταµένης αρχής 
στην ένσταση. Το ανασταλτικό αποτέλεσµα της ένστασης δεν επέρχεται ή αίρεται, αν ο προϊστάµενος της 
διευθύνουσας υπηρεσίας χαρακτηρίσει µε διαταγή του το ελάττωµα ως επικίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή οι 
εργασίες για την άρση του ελαττώµατος ή οι εργασίες που ορίζονται στη διαταγή για την αποτροπή των 
κινδύνων εκτελούνται αµέσως από τονανάδοχο. 

 
Ο επιβλέπων ή άλλος εκπρόσωπος της διευθύνουσας υπηρεσίας παρακολουθεί ειδικά τις εργασίες αυτές και 
καταχωρεί στο ηµερολόγιο όλα τα µέτρα που παίρνει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της διαταγής. Το 
ανασταλτικό αποτέλεσµα της ένστασης δεν επέρχεται επίσης ή αίρεται, αν πρόκειται για εργασίες που θα 
καλυφθούν από άλλες εργασίες ή αποτελούν την προϋπόθεση άλλων εργασιών, οπότε η διαταγή του 
προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας µπορεί να ορίζει τη µη συνέχιση των εργασιών πριν από την 
αποκατάσταση των ελαττωµάτων. 

 
Αν ο ανάδοχος µε την ένσταση του ζητεί τη διενέργεια εργαστηριακών ερευνών ή άλλων δοκιµών για την 
εξακρίβωση του ελαττώµατος, οι εργασίες αυτές εκτελούνται πριν εκδοθεί απόφαση επί της ενστάσεως, 
ύστερα από εντολή της προϊσταµένης αρχής, που προσδιορίζει το είδος και την έκταση τους. Οι διατάξεις της 
παραγράφου 2 για την επιβάρυνση της δαπάνης εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή. 

 
Η προϊσταµένη αρχή αποφαίνεται οριστικά επί της ενστάσεως και για να εκδώσει την απόφαση της µπορεί να 
διατάξει τη διενέργεια αυτοψίας ή οποιασδήποτε άλλης έρευνας, αν το κρίνει απαραίτητο. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να συµµορφωθεί προς την απόφαση αυτή. Αν τελικά ύστερα από αίτηση θεραπείας ή 
δικαστικά δικαιωθεί ο ανάδοχος στις απόψεις του, έχει το δικαίωµα να πληρωθεί µε τους συµβατικούς όρους 
και τιµές για τις πρόσθετες εργασίες. Αν οι εργασίες διατάχθηκαν ύστερα από την αποµάκρυνση των 
εγκαταστάσεων του αναδόχου συντάσσονται νέες τιµές που λαµβάνουν υπόψη τους και το γεγονός αυτό. 

 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πληµµέλειες µέσα στην προθεσµία που τάσσεται σε 
αυτόν µε την ειδική διαταγή ή αν ασκηθεί εµπρόθεσµη ένσταση, µέσα στην ίδια προθεσµία από την 
κοινοποίηση της απόφασης επί της ενστάσεως, τότε οι εργασίες αποκατάστασης της πληµµέλειας µπορεί να 
εκτελεσθούν µε µέριµνα της διευθύνουσας υπηρεσίας µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό 
του αναδόχου µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του κυρίου του έργου ως προς την εφαρµογή των λοιπών 
κυρώσεων κατά του αναδόχου. 

Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 εφαρµόζονται ανάλογα και για την περίπτωση που ο ανάδοχος 
παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων όσο διάστηµα τον βαρύνει η συντήρηση αυτή. 

 
Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώµατα δεν περιλαµβάνονται στην πιστοποίηση. Οι εργασίες 
που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώµατα περιλαµβάνονται µε µειωµένη τιµή όπως καθορίζεται στην ειδική 
διαταγή µέχρι την αποκατάσταση του ελαττώµατος. Αν το ελάττωµα αποκαλυφθεί αφού έχουν πιστοποιηθεί οι 
εργασίες, µπορεί η περικοπή να γίνει στην επόµενη ή σταδιακά σε περισσότερες επόµενες πιστοποιήσεις, 
σύµφωνα µε σχετική απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 
Αν το ελάττωµα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των έργων, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθρου 170 και η διαπίστωση της αποκατάστασης των ελαττωµάτων γίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία 
(άρθρο 159 του ν.4412/2016). 
 

 
Άρθρο 35-Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζηµιώσεων - Ανωτέρα Βία 

 
Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία 
εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά 
στησύµβαση. 

 
Αν το έργο ή τµήµα αυτού παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή οι βλάβες, κλοπές ή βανδαλισµοί 
από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού εκτός αν άλλως 
ορίζεται στη σύµβαση. 

 
Κατ' εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των µόνιµων εγκαταστάσεων του αναδόχου στον τόπο των έργων που 
προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον ανάδοχο δικαίωµα αποζηµίωσης ανάλογης µε τη ζηµία, το 
ποσό της οποίας καθορίζεται µε συνεκτίµηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών 
συνθηκών σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει µέσα σε οριζόµενη από τον φορέα κατασκευής εύλογη προθεσµία τα 
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ελαττώµατα του έργου, που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και µέχρι την οριστική 
παραλαβή. Αν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου µπορεί να εκτελέσει τη 
διόρθωση σε βάρος του αναδόχου µε οποιονδήποτε τρόπο, µε την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώµατος του να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωση του απαιτεί δυσανάλογες 
δαπάνες γίνεται σχετική µείωση του εργολαβικού ανταλλάγµατος. 
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 ζηµία που οφείλεται σε 
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, σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις 
βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές τουδαπάνες. 

 
Για να αναγνωρισθεί η αποζηµίωση των βλαβών που προξενήθηκαν από ανωτέρα βία ο ανάδοχος πρέπει να 
δηλώσει γραπτώς στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το είδος και την έκταση των βλαβών, καθώς και τη δαπάνη για 
την επανόρθωση της κατά το µέτρο που µπορεί αυτή να εκτιµηθεί. Η δήλωση περιλαµβάνει επίσης 
υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών, που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία και αίτηµα αποζηµίωσης 
για αποκατάστασή τους. 
 
Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την επέλευση της βλάβης. Αν 
πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόµα παραληφθεί οριστικά η προθεσµία αυτή ορίζεται σε 
είκοσι (20) ηµέρες. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία προβαίνει αµέσως σε αυτοψία για την εξακρίβωση του 
περιεχοµένου της δηλώσεως και ιδιαίτερα του είδους και της έκτασης των βλαβών, του χρόνου και των 
συνθηκών που τις προκάλεσαν και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υποβολή της δήλωσης του αναδόχου 
ζητά από την προϊσταµένη αρχή να ορίσει επιτροπή από υπαλλήλους, η οποία οφείλει να προβεί σε επιτόπια 
εξέταση σε αντιπαράσταση µε τον ανάδοχο και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης των βλαβών 
µέσα σε δέκα(10) ηµέρες από τη σύσταση της. Στο πρωτόκολλο εκτίθενται τα αίτια, ο χρόνος και οι ειδικές 
συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες, µε περιγραφή όλων των στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. 
Επίσης εξετάζεται η ύπαρξη ή όχι της ευθύνης του αναδόχου, προσδιορίζεται µε λεπτοµέρεια το είδος και η 
έκταση των βλαβών και προτείνεται ο τρόπος και η δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωση τους. Αν το 
έργο χρησιµοποιείται, η υπηρεσία που το χρησιµοποιεί ειδοποιεί αµελλητί τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για 
παρουσιαζόµενες βλάβες. 

 
Το πρωτόκολλο της προηγούµενης παραγράφου επέχει θέση πράξης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την 
υποβολή ένστασης του αναδόχου, σύµφωνα µε το νόµο. Η ένσταση είναι απαράδεκτη εφόσον το πρωτόκολλο 
υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς καµιά επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί ή αρνηθεί να υπογράψει 
το πρωτόκολλο, ο προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του το κοινοποιεί. Η ένσταση ειδικά στην 
περίπτωση αυτή υποβάλλεται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή µε 
επιφύλαξη του πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίηση αυτού. Υπό την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της 
παραγράφου 1, η αποζηµίωση αναγνωρίζεται µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής που εγκρίνει µε 
τροποποίηση ή όχι το πρωτόκολλο και αποφασίζει επί της ενστάσεως. 

 
Η αποζηµίωση προσδιορίζεται πάντοτε µε βάση τους συµβατικούς όρους και τιµές. Όταν η αποκατάσταση των 
βλαβών διατάσσεται αφού τελειώσει το έργο και έχουν αποµακρυνθεί οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του 
αναδόχου, κανονίζονται εύλογες τιµές µονάδας για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ή εκτελούνται 
απολογιστικά. 

 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες που έχουν διαταχθεί για την αποκατάσταση  της 
βλάβης. Αν από τις βλάβες που προξενήθηκαν στα έργα δηµιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια προσώπων 
ή για πρόκληση σηµαντικών ζηµιών σε τρίτους ή περαιτέρω σηµαντικής βλάβης των έργων, ο προϊστάµενος 
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας µπορεί να εγκρίνει και πριν από την επίδοση της δήλωσης του αναδόχου, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 την κατασκευή αναγκαίων επειγόντων έργων, στο µέτρο του δυνατού, έστω και 
αν αυτά δεν αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης που συνάφθηκε µε τον ανάδοχο. Η διαταγή γι' αυτά 
µνηµονεύει απαραίτητα τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και κοινοποιείται στην προϊσταµένηαρχή. 

 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στην κατασκευή των διατασσόµενων εργασιών χωρίς χρονοτριβή, 
διαθέτοντας γι' αυτό όλο το δυναµικό της οργάνωσης του. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί, όταν διαπιστώσει 
ανεπάρκεια της οργάνωσης του αναδόχου για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κινδύνων, να εγκρίνει 
την κατασκευή µέρους ή και του συνόλου των διατασσόµενων εργασιών µε οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο 
τρόπο. Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών καταβάλλονται από τις πιστώσεις που 
διατίθενται για την κατασκευή του έργου και βαρύνουν τελικά τον κύριο του έργου, εκτός αν µε την απόφαση 
της προϊσταµένης αρχής που εγκρίνει το πρωτόκολλο καταλογισθεί η δαπάνη συνολικά ή µερικά σε βάρος του 
αναδόχου, ως υπαιτίου για τη βλάβη που προξενήθηκε στα έργα. 
Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία µπορεί να δικαιολογήσει 
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παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστηµα. 
Η διαδικασία των παραγράφων 5 έως 7 εφαρµόζεται ανάλογα και για τον καθορισµό της αποζηµίωσης του 
αναδόχου για εργασίες αποκατάστασης ή πρόληψης κινδύνων σε έργα που εκτελέσθηκαν, καθώς και σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βλάβες οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου ή σε άλλη αιτία που 
εξαιρείται από την ευθύνη του αναδόχου. 
Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε χρήση πριναπό 
την παραλαβή του κατά τις διατάξεις του παρόντος, εκτελούνται µόνο µετά από έγγραφη εντολή της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Η εντολή αυτή κοινοποιείται απαραίτητα στην προϊσταµένη αρχή. Για διαπίστωση 
της εκτέλεσης των εργασιών αυτών συντάσσεται ειδικό πρωτόκολλο µεταξύ του προϊσταµένου της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και του αναδόχου. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα 
κατά τα λοιπά οι παράγραφοι 7 και 8 (άρθρο 157τουν.4412/2016). 
 

 
Άρθρο 36 – Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) - Μέτρα 
προστασίας των κατασκευών - Ασφάλεια του έργου 

 
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υφίστανται εναέριες ή 
υπόγειες εγκαταστάσεις ΟΚΩ κ.λ.π. οι οποίες πρέπει να µετατοπιστούν από τους κυρίους των. 

 
Με τις εργασίες αυτές ουδεµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη θα έχει ο Ανάδοχος (εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στην ΕΣΥ), υποχρεούται όµως αυτός να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των ως άνω 
εργασιών, χωρίς να δικαιούται εξ αιτίας αυτού του λόγου ιδιαίτερη αποζηµίωση λόγω καθυστέρησης ή 
δυσχερειών που τυχόν παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. 
Ο ανάδοχος θα λάβει όλα τα µέτρα που απαιτούνται για τη διατήρηση των δικτύων που βρίσκονται στην 
περιοχή του έργου σε λειτουργία. 
 
Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε απαίτηση τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων και 
ιδιωτών από τυχόν προξενηθείσες φθορές στις εγκαταστάσεις τους κατά την εκτέλεση των εργασιών 
κατασκευής του έργου. 

Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα αλλά και την υποχρέωση (αν του το ζητήσει η Επίβλεψη) να απαγορεύει την 
προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό µε την εκτέλεση της 
Σύµβασης, µε την εξαίρεση των εξουσιοδοτηµένων από την επιβλέπουσα υπηρεσία ατόµων. Ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εκτέλεσης εργασιών. Είναι υπεύθυνος για την λήψη 
όλων των αναγκαίων µέτρων, επ' ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της επίβλεψης και τρίτων, 
προκειµένου να αποφευχθούν ατυχήµατα ή απώλειες που µπορεί να συµβούν από την εκτέλεση των 
εργασιών. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει µε µέριµνα και δαπάνες του να παίρνει 
όλα τα αναγκαία µέτρα για την διαφύλαξη όλων των υφισταµένων κατασκευών, τη διατήρηση και τη 
συντήρησή τους. 

Είναι υπεύθυνος για την προµήθεια, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων 
ηλεκτροφωτισµού, περίφραξης και εξοπλισµού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση 
των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την επίβλεψη. 

Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης απαιτηθούν επείγοντα µέτρα για την πρόληψη ατυχήµατος ή 
καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συµβάν, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει 
οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα να δίδει 
εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών. Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυµος ή ανίκανος να λάβει τα 
αναγκαία µέτρα, η Επίβλεψη έχει το δικαίωµα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες µε δικά της συνεργεία σε 
βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η εφαρµογή των οδηγιών των ΟΚΩ σε σχέση µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την προστασία των 
δικτύων τους, όταν αυτά υφίστανται επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων. 
 
 
Άρθρο 37- Εξασφάλιση γειτονικών ιδιοκτησιών - Απαλλοτριώσεις - Αρχαιότητες και άλλα ευρήµατα 

 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε µέριµνα και δαπάνη του να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και αναγκαία 
µέτρα, και σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειµένου να 
αποφευχθούν οποιεσδήποτε σηµαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης (βλέπε και άρθρο 36 της 
Ε.Σ.Υ.) τον ιδιοκτήτη του Έργου έναντι οποιουδήποτε οικονοµικής απαίτησης των ιδιοκτητών των 
παρακειµένων ιδιοκτησιών ή ενοίκων τους. Η πιο πάνω υποχρέωση του αναδόχου εκτείνεται σ' όλες τις 
περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες. 
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Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αρχαιολογική 
Υπηρεσία, σύµφωνα και µε τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους. Όπου υπάρχει πιθανότητα  συνάντησης 
αρχαιολογικών ευρηµάτων και ανάλογα µε το είδος των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν στη σχετική 
περιοχή, είναι δυνατόν ο ανάδοχος να υποχρεωθεί να εκτελέσει διερευνητικές τοµές ή και άλλου είδους 
ερευνητικές εργασίες, δηλαδή ανασκαφικό έργο, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας, αποζηµιούµενος 
σύµφωνα µε την Εγκύκλιο ∆17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97. 

 
Σε περίπτωση αρχαιολογικών τοµών εδάφους αυτές θα πρέπει να διενεργηθούν µε προειδοποίηση προς την 
επίβλεψη, ώστε να παραστεί, η οποία προειδοποίηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 εργασίµων 
ηµερών.6.3.1Αν κατά τις ερευνητικές τοµές, ή την πρόοδο των εργασιών διαπιστωθεί η ύπαρξη αρχαίων - 
οποιασδήποτε ηλικίας -τότε, πέραν της ειδοποιήσεως της Επιβλέψεως και της αρµόδιας Εφορίας 
Αρχαιοτήτων, επισηµαίνεται ότι οι σχετικές εργασίες θα γίνουν υπό την παρακολούθηση και µε τη συµµετοχή 
της ΕφορίαςΑρχαιοτήτων. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει συνεργεία και µέσα και να διευκολύνει το έργο της ανασκαφής, 
αποζηµιούµενος σύµφωνα µε την Εγκ. ∆17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται πρόσθετης 
αποζηµίωσης για σταλίες µηχανηµάτων και συνεργείων και άλλες συνέπειες από την καθυστέρηση της 
βραδείας προόδου των ανασκαπτικών εργασιών 6.3.2. Σε κάθε περίπτωση η ιδιοκτησία των ευρηµάτων 
ανεξαρτήτως του είδους των ανήκει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η σχετική 
ΕλληνικήΝοµοθεσία. 
 

 
Άρθρο 38-ΗµερολόγιοΈργου 

 
Ο Ανάδοχος µεριµνά στην τήρηση Ηµερολογίου όπως ορίζεται µε το άρθρο 146 του Ν. 4412/2016. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση ηµερολογίου του έργου µε βάση τα ηµερήσια δελτία προόδου τόσο για 
την πρόοδο των εργασιών που εκτελούνται, όσο για την αναγραφή κάθε σχετικής µε τις εκτελούµενες εργασίες 
πληροφορίας, (καιρικές συνθήκες, κατασκευαστικές δυσκολίες κ.λπ. πληροφορίες). 
Σε εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 146 του Ν.4412/16 σε περίπτωση παράλειψης της 
υποχρέωσης του αναδόχου για καθηµερινή τήρηση ηµερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα του ποσού 
των 100(εκατό) ευρώ για κάθε ηµέρα παράλειψης. 

 
 

Άρθρο 39-Χρονοδιάγραµµα 
 
Σε κάθε σύµβαση κατασκευής έργου ορίζεται προθεσµία για την περάτωσή του στο σύνολο. Μέσα σε 
προθεσµία που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 
δεκαπέντε(15) ηµέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ο 
ανάδοχος µε βάση την ολική προθεσµία, συντάσσει και υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το 
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 
 
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα και µπορεί να 
τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο του 
έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω προθεσµία ή αν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν ζητήσει 
γραπτά η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµµα 
θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι 
προθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ποσότητες των εργασιών. 

 
Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα 
(30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα του 
αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο 
έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρµόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 145 του ν.4412/2016. 

 
Όλες οι εργασίες θα είναι σύµφωνες ως προς τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής, τον έλεγχο ποιότητας και  την 
επιµέτρηση µε τα οριζόµενα στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης, τις εγκεκριµένες προδιαγραφές και τις οδηγίες της 
επίβλεψης. Ο Ανάδοχος οφείλει να περαιώσει το σύνολο των εργασιών του ΕΡΓΟΥ µέσα σε 36 
ηµερολογιακούς µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης και να τηρήσει τις προθεσµίες του 
χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του ΕΡΓΟΥ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 147 τουΝ.4412/2016. 
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Άρθρο 40-Οργανόγραµµα εργοταξίου 
 
Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της 
σύµβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται 
λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή 
ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου (παρ. 4 άρθρο 145 τουν.4412/2016). 
 

Άρθρο 41-Προθεσµία εκτέλεσης έργου - Παραδοτέα - Προθεσµίες 
 
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου (περαίωση του συνόλου των εργασιών της παρούσης σύµβασης) 
ορίζεται σε (36) τριάντα έξι ηµερολογιακούς µήνες και αρχίζει από την υπογραφή του συµφωνητικού. 
Ο προγραµµατισµός των εργασιών θα γίνεται σε κάθε περίπτωση από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
∆εν προβλέπονται ενδιάµεσες τµηµατικές προθεσµίεςστην παρούσα σύµβαση (παράγραφος 1, άρθρου 147 
του ν.4412/2016). 
 

 
Άρθρο 42-Ποινικές ρήτρες 

 
Με τη σύµβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος 
υπερβεί, µε υπαιτιότητα του, τη συνολική και τις τεθείσες τµηµατικές προθεσµίες κατασκευής του έργου 
εφόσον υφίστανται. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας 
και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για 
υπέρβαση της εγκεκριµένης συνολικής προθεσµίας και των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών δεν 
ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών ανακαλούνται 
υποχρεωτικά, αν το έργο περατωθεί µέσα στην εγκεκριµένη συνολική προθεσµία δηλαδή εγκεκριµένη 
προθεσµία και χορηγηθείσα οριακή προθεσµία εφόσον συντρέχει περίπτωση. 

 
Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της εγκεκριµένης προθεσµίας 
ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθµό 
ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής συνολικής 
προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής 
προθεσµίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας 
του έργου. 
Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύµβασης δηλαδή του συνολικού χρηµατικού ποσού 
της σύµβασης, µαζί µε το ποσό των συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριµένη προθεσµία του έργου δηλαδή αρχική συνολική προθεσµία και όλες οι 
παρατάσεις που έχουν εγκριθεί µετά από σχετικό αίτηµα του αναδόχου. 

 
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριµένης προθεσµίας δεν επιτρέπεται να 
υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

 
Όταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον κύριο του έργου και εφόσον αυτό 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης, µπορεί µε τη σύµβαση να περιοριστούν οι χρόνοι της 
προηγούµενης παραγράφου για την επιβολή των ποινικών ρητρών µέχρι το µισό, µε ανάλογη αύξηση του 
ποσοστού της ηµερήσιας ποινικής ρήτρας, διατηρουµένου του ανώτατου ορίου της ποινικής ρήτρας. Ειδικά, 
κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης ήταν ο χρόνος περαίωσης 
του έργου κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση (δ) της παρ. 2 του άρθρου 86, οι ανωτέρω χρόνοι για την 
επιβολή των ποινικών ρητρών µειώνονται στο µισό και τριπλασιάζεται το ποσοστό της ηµερησίας ποινικής 
ρήτρας. Στην περίπτωση αυτή, οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής 
προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) του συνολικού ποσού της 
σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 148, ν.4412/2016). 

 
Ο ανάδοχος οφείλει να επεµβαίνει µε το αρµόδιο τεχνικό προσωπικό σε κάθε εντολή της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας για συντήρηση ή επισκευή εντός δύο (2) ωρών τις καθηµερινές και εντός τεσσάρων (4) ωρών τις 
Κυριακές και Αργίες. 
Ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης, που αναφέρεται στην εντολή της επιβλέπουσας υπηρεσίας θα είναι 
εντός της ηµέρας της αναγγελίας της εντολής, εκτός και αν απαιτείται ανταλλακτικό, που σε αυτή την 
περίπτωση ο χρόνος αποκατάστασης βλάβης θα είναι εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την αναγγελία της 
βλάβης που αναφέρεται στην εντολή της επιβλέπουσας υπηρεσίας (µε δυνατότητα παράτασης µετά από 
έγγραφο αίτηµα τουαναδόχου). 
Ο ανάδοχος θα έχει σταθερή βάση αναγγελίας βλαβών που θα λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως την οποία θα 
δηλώσει εγγράφως στο ∆ήµο Αθηναίων µε την υπογραφή της σύµβασης. Θα δηλώσει email & FAX στα οποία 
θα αποστέλλονται οι εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να δηλώσει τηλεφωνικό κέντρο και κινητό τηλέφωνο στα οποία θα γίνεται η 
αναγγελία της βλάβης κατά το χρονικό διάστηµα της διαθεσιµότητας, που θα είναι όλες τις µέρες του έτους 
από 7:30 π.µ. έως 24:00. Ο χρόνος της αναγγελίας της βλάβης θα πιστοποιείται µε τη χρονική σήµανση του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) ή FAX που αποστέλλει η Υπηρεσία και θα συνιστά την εντολή της 
επιβλέπουσας Υπηρεσίας για την βλάβη. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσφέρει τηλεφωνικά υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης ακόµα και εκτός ωραρίου εργασίας που αναφέρεται παραπάνω, δηλαδή µεταξύ των 
ωρών από 24.00 έως 7.30 π.µ. σε περίπτωση επείγουσαςβλάβης. 
Η υπέρβαση των παραπάνω χρονικών ορίων θα επιφέρει ποινική ρήτρα για κάθε ώρα καθυστέρησης που 
ισούται µε 30€ώρα. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήµατος του αναδόχου από την επιβλέπουσα υπηρεσία 
παράτασης των παραπάνω χρονικών ορίων δε θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα. 
 

 
Άρθρο 43-Έκπτωση του Αναδόχου 

 
Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές 
της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή το νόµο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία. 

 
Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει µία από τις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

 
α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του µηνός από της υπογραφής της συµβάσεως την  έναρξη  των εργασιών ή 
την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στη σύµβαση. 
β) Υπερβεί µε υπαιτιότητα του, για χρόνο περισσότερο του µηνός, τον προβλεπόµενο στη σύµβαση χρόνο για 
την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης. 
γ) Υπερβεί µε υπαιτιότητα του, κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες, έστω και µία αποκλειστική προθεσµία του 
εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. Κατ' εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά ο ανάδοχος 
έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του 
συµβατικού αντικειµένου, όπως έχει διαµορφωθεί µε τις υπογραφείσες συµπληρωµατικές συµβάσεις, είναι 
δυνατή η χορήγηση παράτασης των προθεσµιών προς το συµφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση 
των εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητα του. Η παράταση χορηγείται στην περίπτωση αυτή χωρίς αναθεώρηση 
τιµών και µε επιβολή των προβλεπόµενων στις διατάξεις του άρθρου 148 του ν.4412/2016. 
δ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστηµα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιµοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, 
τουλάχιστον µία φορά, η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 159 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών 
του έργου και να έχει απορριφθεί, στο πλαίσιο της εφαρµογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση του αναδόχου. 
ε) Παρεκκλίνει επανειληµµένα από τα εγκεκριµένα σχέδια ή παραλείπει συστηµατικά την τήρηση των κανόνων 
ασφαλείας των εργαζοµένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην 
περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της 
διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον ανάδοχο. 
στ) ∆ιαπιστωθεί ότι προσκόµισε πλαστή εγγυητική επιστολή. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 160 του ν. 4412/2016. 
 
 
Άρθρο 44-∆ιάλυση της σύµβασης - Ματαίωση ∆ιάλυσης 

 
Η σύµβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για 
οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν µε τη διαταγή αυτή ορίζεται µεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να 
εκτελεσθούν οριζόµενες στη διαταγή εργασίες. 

 
Ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης: 

 
α) Αν µετά την υπογραφή της σύµβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις (3) 
µήνες µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, εκτός αν στη σύµβαση ορίζεται 
διαφορετικά σχετικά µε την έναρξη των εργασιών. 
β) Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξη τους, διακοπούν είτε µε διαταγή είτε από υπαιτιότητα του φορέα 
κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της 
διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την υποβολή ειδικής δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη. 
γ) Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωµών, σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 152 του 
ν.4412/2016, η διάλυση µπορεί να ζητηθεί µετά δίµηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών. 
δ) Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την οριακή προθεσµία. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 161τουν.4412/2016. 
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Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συµφωνεί µπορεί να µαταιωθεί η διάλυση, αφού αποζηµιωθεί ο ανάδοχος για 
τις θετικές του µόνο ζηµίες που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών. 
Για τη µαταίωση της διάλυσης, ο ανάδοχος υποβάλλει οίκοθεν ή ύστερα από πρόσκληση της υπηρεσίας 
σχετική αίτηση µε στοιχεία υπολογισµού της αποζηµίωσης που αξιώνει. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διαβιβάζει 
την αίτηση στην προϊσταµένη αρχή, µε ταυτόχρονη σχετική εισήγηση της. Η προϊσταµένη αρχή συγκροτεί 
επιτροπή που ερευνά το βάσιµο των απαιτήσεων του αναδόχου και εκτιµά το ύψος των θετικών ζηµιών που 
προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών. Η επιτροπή µπορεί να ζητήσει 
από τον ανάδοχο πληροφορίες και συµπληρωµατικά στοιχεία. 

 
Η µαταίωση διάλυσης της σύµβασης και η σχετική αποζηµίωση εγκρίνονται µε απόφαση της προϊσταµένης 
αρχής. Η έγκριση µαταίωσης της διάλυσης γίνεται µετά από προηγούµενη γραπτή αποδοχή του ύψους της 
αποζηµίωσης από τον ανάδοχο. Η αποζηµίωση δεν µπορεί να είναι ανώτερηαπό αυτή που 
έχειεκτιµήσειηεπιτροπήτηςπροηγούµενηςπαραγράφου,εκτόςανπρόκειταιγιαδιόρθωσηήσυµπλήρωση των 
στοιχείων της έκθεσης της επιτροπής. Με την έγκριση της µαταίωσης µπορεί να εγκριθούν και οι αναγκαίες 
προσαρµογές στις προθεσµίες του έργου (άρθρο 162 του ν.4412/2016). 
 

 
Άρθρο 45-Υπεργολαβίες 

 
Ο προσφέρων οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του αν προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή 
υπεργολαβίας το έργο σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 
Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου. Οι προϋποθέσεις οι όροι και η διαδικασία έγκρισης της υπεργολαβίας ορίζονται 
στα άρθρα 165 και 166 του ν.4412/2016. 
 

 
Άρθρο 46-Υποκατάσταση 

 
Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή µέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) 
είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Η υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση 
της Προϊσταµένης Αρχής, η οποία αποφασίζει ύστερα από αίτηση του αναδόχου και πρόταση της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (άρθρο 164, του ν.4412/2016). 
 
 
Άρθρο 47-Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών 

 
Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ή τµηµάτων του έργου, ο επιβλέπων ή το εντεταλµένο 
όργανο της επίβλεψης αναφέρει στη διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών από τη λήξη 
του εγκεκριµένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις 
δοκιµασίες που προβλέπονται στη σύµβαση ή αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί, οπότε αναφέρει συγκεκριµένα 
τις εργασίες που αποµένουν για εκτέλεση. 

 
Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από 
την παραλαβή της πιο πάνω αναφοράς, εκδίδει βεβαίωση για την ηµέρα που περατώθηκαν οι εργασίες του 
έργου (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών) την οποία κοινοποιεί αµελλητί στον ανάδοχο (κατά τα λοιπά 
ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 168 τουν.4412/2016). 
 
 
Άρθρο 48-∆ιοικητική παραλαβή για χρήση 

 
Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο που έχει περατωθεί µπορεί να δοθεί σε χρήση, 
ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής. 

 
Η διοικητική παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο µεταξύ του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας, του 
επιβλέποντος, εκπροσώπου της υπηρεσίας συντήρησης εφόσον αυτή έχει καθοριστεί και του αναδόχου. Αν το 
έργο παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από τον φορέα κατασκευής του συµπράττει στο πρωτόκολλο 
και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο εκπρόσωπος του φορέα συντήρησης ή ο ανάδοχος κληθούν και 
δεν παραστούν ή αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς, µε σχετική 
µνεία κατά περίπτωση και αυτό κοινοποιείται αρµόδια. Το πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία του έργου που 
παραδίδεται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών. 
Η κατά την προηγούµενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αµέσως µετά την περάτωση των 
εργασιών του έργου, αν αυτό προβλέπεται από τα συµβατικά τεύχη. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, µπορεί 
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η διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα από απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Αν από τη σύµβαση 
προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια 
διοικητικής παραλαβής. Το ίδιο ισχύει αν η παράλληληχρήση προκύπτει από τη φύση των εργασιών. Στις 
περιπτώσεις αυτές µπορεί να διενεργείται διοικητική παραλαβή του έργου µετά από σχετική απόφαση της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. 

 
Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής 
του έργου άρθρο 169 του ν.4412/2016). 
 
 
Άρθρο 49-Προσωρινή παραλαβή του έργου 

 
Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών το έργο παραλαµβάνεται προσωρινά. Με την προσωρινή 
παραλαβή ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι εργασίες συµπληρωµατικών συµβάσεων 
παραλαµβάνονται µαζί µε τις εργασίες της αρχικής σύµβασης (κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 170 τουν.4412/2016). 
 

 
Άρθρο 50-Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων 

 
Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή 
του, και µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή ορίζεται σε (15) δεκαπέντε µήνες. 
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 171 του ν.4412/2016. 
 

 
Άρθρο 51-Οριστική Παραλαβή 

 
Η οριστική παραλαβή γίνεται µετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο 
συντήρησης. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί µέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται 
ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 172 του ν.4412/2016. 

 
Ο Ανάδοχος για να παραληφθεί το έργο του πρέπει να προσκοµίσει την τελική του επιµέτρηση, το Μητρώο 
του έργου, τους φακέλους παραλαβής υλικών και το εγχειρίδιο συντήρησης και λειτουργίας για η/µ 
εγκαταστάσεις. Ακόµα απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή του έργου είναι και ο φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.∆.305/96 και σύµφωνα 
µε την απόφαση 433/19.9.2000 του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 1176Β/22.9.2000) και την Εγκύκλιο Ε6, αρ. 
οικ. 215/31-3-2008 Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. 

 
Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα διενεργηθεί το αργότερο µέσα σε έξι (6) µήνες από τη βεβαιωµένη 
περάτωση του έργου, εφόσον βέβαια η τελική επιµέτρηση του έργου υποβληθεί µέσα σε δύο (2) µήνες από 
την περάτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 170 του Ν.4412/16. 

 
Ο χρόνος εγγυήσεως του υπόψη έργου ορίζεται σε δέκα πέντε µήνες (15) µήνες ( άρθρο 53 της ΕΣΥ) από τη 
βεβαιωµένη περάτωσή του, αν µέσα σε δύο (2) µήνες από αυτήν υποβληθεί από τον Ανάδοχο η τελική 
επιµέτρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν.4412/16. 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά το χρόνο εγγύησης να επιθεωρεί τακτικά τα έργα και να τα διατηρεί σε 
ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Κατά το χρόνο εγγύησης ο Ανάδοχος 
βαρύνεται µε τις δαπάνες αποκατάστασης των ελαττωµάτων του έργου που θα κατασκευασθεί από αυτόν, 
µέσα πάντα στο χρόνο εγγύησης και εφ’ όσον οι φθορές, βλάβες και δυσλειτουργίες οφείλονται σε πληµµελή 
µη έντεχνη κατασκευή των έργων ή σε χρήση ελαττωµατικών υλικών, συσκευών κ.λ.π. 

 
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν εργασίες επισκευών ή επανορθωτικές 
εργασίες, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, που αποτελούν υποχρέωσή του και µάλιστα σε εύλογο χρόνο 
(ανάλογα µε το είδος της βλάβης) και σε βαθµό που να ικανοποιούν λογικά την Υπηρεσία, τότε η Υπηρεσία θα 
δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση αυτών των εργασιών και να εισπράξει το κόστος τους καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο από τον Ανάδοχο. Η οριστική παραλαβή θα διενεργηθεί µέσα σε δύο(2) µήνες µετά από τη 
λήξη του χρόνου εγγύησης. Σχετικό είναι το άρθρο 172 του Ν.4412/16. 
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Άρθρο 52-∆ιοικητική επίλυση διαφορών -Αιτήσεις θεραπείας, ∆ικαστική και ∆ιαιτητική επίλυση 
διαφορών κ.λ.π. 

 
Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα (∆ιοικητική επίλυση συµβατικών διαφορών) 174, (∆ικαστική επίλυση 
διαφορών) 175, (∆ιαιτητική επίλυση διαφορών) 176 του ν.4412/2016. 
 
 

 
Άρθρο 53-Αρτιότητα κατασκευών 

 
Οι οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών των επί µέρους στοιχείων για την 
εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί µέρους διαστάσεις κ.λ.π.) 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 ή εγκατάσταση του έργου. 

 
Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι από τα άλλα στοιχεία 
της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου 
πρέπει να είναι άρτιο.  

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

 
 
 
 
 
 
 
           Αθήνα, Νοέµβριος 2020 
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