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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΕΡΓΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΙ∆ΑΚΩΝ» 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.120.000,00 €       

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) 

 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α. 7335.010    
/Φ30/ ∆39 
CPV: 45259900-6 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1: Αντικείµενο  

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά την εκτέλεση από εργολάβο του έργου µε τίτλο: 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΙ∆ΑΚΩΝ» µε όλες τις εργασίες που αναγράφονται και περιγράφονται στα εγκεκριµένα τεύχη 
της µελέτης, καθώς επίσης και όσες εργασίες δεν προβλέπονται, αλλά η εκτέλεση τους θα κριθεί από το ∆.Α. 
αναγκαία κατά την πρόοδο των εργασιών για την ολοκλήρωση και σωστή εκτέλεση του έργου. 

Όπου σε αυτή τη συγγραφή αναφέρεται η λέξη "εργοδότης" νοείται ο ∆ήµος Αθηναίων και όπου "ανάδοχος" ή 
"εργολάβος" νοείται ο ανάδοχος που θα ανακηρυχθεί από τη δηµοπρασία. 
 

Άρθρο 2: Προϋπολογισµός 

Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  2.120.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 
∆απάνη Εργασιών: 1.204.313,80 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.&Ο.Ε.): 216.776,48 € 
Απρόβλεπτα  (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.&Ο.Ε.) 213.163,54 €, που 
αναλώνονται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
Απολογιστικά (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε.): 35.000,00 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος (Γ.Ε.&Ο.Ε.) απολογιστικών: 6.300,00 € 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιµές ποσού 34.123,60 € σύµφωνα µε το άρθρο 153 του ν. 
4412/2016. 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%): 410.322,58 € και εντάσσεται στην πίστωση µε Κ.Α. 7335.010    
/Φ30/ ∆39 του Τακτικού Προϋπολογισµού του ∆ήµου Αθηναίων. 

 

Άρθρο 3: ∆ιατάξεις που ισχύουν 

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

1. του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή ∆ιακυβέρνηση (Ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωµάτωση στο 
Ελληνικό ∆ίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”, 
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3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείµενο ∆ικονοµίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωµένο 
νοµοθετικό πλαίσιο για τον προσυµβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσµατική απονοµή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»  

4. του ν. 4640/2019(Α  190) «∆ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις Περαιτέρω εναρµόνιση 
της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις». 

5. του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, µέτρα εφαρµογής 
του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

6. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης», 

7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 
για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιωνσυµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

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

9. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) 
«∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»,  
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»   

10. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 

11. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

12. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

13. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», 

14. 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), όπως 
µεταβατικά ισχύουν. 

15. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

16. του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005 (Α' 279), 
για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) 
«Ονοµαστικοποίηση ων µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
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έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», η κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθµ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά µε τα  
‘’ ∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’,  
καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών υπ’ αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 
1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

17. του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 

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

19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”. 

20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, µελετών, 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.). 

21. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισµός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

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

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

24. της υπ’ αριθµ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου ∆ράσης για τις Πράσινες ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις» (κατά περίπτωση). 

25. της υπ’ αριθµ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιµολόγηση στο 
πλαίσιο των ∆ηµόσιων Συµβάσεων δυνάµει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

26. της υπ’  αριθµ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισµός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιµολογίου στο πλαίσιο των ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

27. της µε αριθ. ∆ΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών 
«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου µελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.∆.) 
της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε µε την όµοια απόφαση ΥΑ 
∆ΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 

28. της Κοινής ∆ιαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Ψηφιακής 
∆ιακυβέρνησης  µε α.π. ∆11/Οικ.627/18-5-2020 θέµα Μετεγκατάσταση του υποσυστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ ∆ηµόσια 
Έργα στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών (Α∆Α ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4). 

29. της µε αρ. 166278/30.6.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( ΦΕΚ: 2813/Β’)  «Ρυθµίσεις τεχνικών 
ζητηµάτων που αφορούν στην ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών  µε χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗ∆ΗΣ-∆ηµόσια Έργα». 

30. 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», 

31. της µε αρ. 64233/10.6.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ: 2453/Β’) «Ρυθµίσεις τεχνικών 
ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών και Υπηρεσιών µε χρήση των 
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επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

32. της µε αριθµ. ∆.22/ 4193/2019  Απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β΄ 4607) 
Έγκριση εβδοµήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα 
∆ηµόσια Έργα και Μελέτες,  

33. της µε αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (B΄ 
1956) «Καθορισµός «Οµάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων του ν. 
4412/2016», 

34. της µε αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (B΄ 
1746) «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων». 

35. της µε αριθµ µε αριθ. ∆15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης µε θέµα «Έκδοση Ενηµερότητας 
Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συµβάσεων δηµοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων 
δραστηριότητας ανωνύµων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων». 
 
3.2. 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. 
 

Άρθρο 4: Τρόπος εκτέλεσης 

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει µε εργολαβία υπό την επίβλεψη της ∆/νσης Ηλεκτρολογικού. Η διαδικασία 
επιλογής του αναδόχου θα γίνει µε Ανοικτή ∆ιαδικασία (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), µε προθεσµίες 
διαδικασιών σύναψης που ορίζονται στο άρθρο 121 του Ν.4412/2016, µετά από ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό µε 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, µε επιµέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών και έλεγχο οµαλότητας αυτών, στις τιµές του συµπληρωµένου 
Τιµολογίου Μελέτης, που εκφράζεται σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό, σύµφωνα µε την παρ. 2α του άρθρο 
95 του Ν. 4412/2016 και µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη. 
 

Άρθρο 5: Αναθεώρηση τιµών τιµολογίου – Τροποποίηση προϋπολογισµού – Εργολαβικά ποσοστά – 
Επιβαρύνσεις 

Α) Για την αναθεώρηση τιµών του τιµολογίου έχουν εφαρµοστεί οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/16. 

Β) Για τις επείγουσες πρόσθετες εργασίες έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 155 του Ν. 4412/16/08, υπό 
την επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 132 του ιδίου νόµου. 

Γ) Για την ανάθεση συµπληρωµατικών εργασιών στον ανάδοχο, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της ισχύουσας 
νοµοθεσίας (του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016). 

∆) Για την περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών αυτές θα γίνουν 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016. 

1. α) Το έργο εκτελείται, σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας 
κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών που δεν 
περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύµβαση και οι οποίες κατέστησαν 



5 

 

αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική 
σύµβαση, να συνάπτει σύµβαση µε τον ανάδοχο του έργου µε την προϋπόθεση ότι οι συµπληρωµατικές 
εργασίες δεν µπορούν τεχνικά ή οικονοµικά να διαχωριστούν από την κύρια σύµβαση, χωρίς να δηµιουργήσουν 
µείζονα προβλήµατα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, µολονότι µπορούν να διαχωριστούν 
από την αρχική σύµβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να µεταβάλλουν τη συνολική 
της φύση. 

β) Το συνολικό ποσό των συµβάσεων αυτών στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και η αµοιβή για τη σύνταξη των 
απαιτούµενων µελετών για τις συµπληρωµατικές εργασίες απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα 
τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύµβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ. 

Οι συµπληρωµατικές συµβάσεις συνολικού ύψους µέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύµβασης δύνανται να 
τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η 
περίπτωση α' της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, δεν 
απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της παραγράφου 2 ή 
σύµβασης για την εκτέλεση ή την πληρωµή τους. 

Η εκτέλεση των συµπληρωµατικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειµένου 
να υπογραφεί η σύµβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου. Για τον 
καθορισµό τιµών µονάδας στις εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης λαµβάνονται οι τιµές της αρχικής 
σύµβασης και για τον κανονισµό τιµών µονάδας στις νέες εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης 
εφαρµόζονται οι παράγραφοι 4, 5 και 6. 

2. Κάθε σύµβαση επόµενη της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) 
που περιλαµβάνει ιδίως τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιµές µονάδας των εργασιών, τα µεγέθη των ποσοτήτων, 
τις δαπάνες του προϋπολογισµού δηµοπράτησης του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισµού της 
αµέσως προηγούµενης σύµβασης και του προϋπολογισµού της προς κατάρτιση νέας σύµβασης. 

Περιλαµβάνει ακόµη και το κονδύλιο των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόµενη δαπάνη για αναθεώρηση, 
και Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Οι δαπάνες για εγκεκριµένες αποζηµιώσεις µη υποκείµενες σε 
Φ.Π.Α. περιλαµβάνονται σε διακριτή ενότητα του Α.Π.Ε. για την καταγραφή της οικονοµικής εικόνας του 
έργου. 

3. Τροποποιήσεις της σύµβασης χωρίς αύξηση της αξίας της µπορούν να γίνουν: 

α) 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 Β') και µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού 
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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, σύµφωνα µε το άρθρο 135 του Ν. 4412/2016. 

β) Οι συµβατικές ποσότητες εργασιών µίας σύµβασης εκτέλεσης δηµόσιου έργου επιτρέπεται να µειωθούν και η 
δαπάνη που εξοικονοµείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της 
ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 

αα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύµβαση και τα συµβατικά τεύχη.  

ββ) ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 
περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής σύµβασης. 

γγ) ∆εν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 

δδ) ∆εν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση. 

εε) ∆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 σε άλλη. 

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 οικείου τεχνικού συµβουλίου, ύστερα 
από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

 Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Οµάδες Εργασιών, οι 
οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειµένου των έργων, 
έχουν παρόµοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές µονάδας τους. Με 
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία µετά την έκδοσή της θα έχει εφαρµογή 
σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι Οµάδες Εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

4. Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιµές της σύµβασης µαζί 
µε τα απρόβλεπτα και δεν περιλαµβάνονται σε αυτά αναθεώρηση τιµών, µεταγενέστερη τροποποίησή τους ή 
οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

5. Αν στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών περιλαµβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν 
υπάρχουν τιµές µονάδας, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιµές 
για τις εργασίες αυτές. Ο κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών γίνεται µε υποχρεωτική εφαρµογή κατά 
σειρά των κατωτέρω περιπτ. α), β) και γ) ως εξής: 

α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συµβατικές τιµές για παρόµοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιµές 
καθορίζονται ανάλογα προς αυτές, 

β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόµοιες ή ανάλογες συµβατικές τιµές αλλά περιλαµβάνονται σε 
εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών), οι τιµές καθορίζονται, σύµφωνα µε τα 
τιµολόγια αυτά και 

γ) για εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στις προηγούµενες περιπτώσεις οι τιµές καθορίζονται µε βάση τα 
πραγµατικά στοιχεία κόστους. 
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Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και 
αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη ικανότητα. Στα µέλη της επιτροπής 
περιλαµβάνεται και ο επιβλέπων το έργο τεχνικός υπάλληλος. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό 
προσωπικό η επιτροπή συγκροτείται από δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους, µη αποκλειόµενης της συµµετοχής 
στην επιτροπή του επιβλέποντα και του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η προϊσταµένη αρχή 
µπορεί σε κάθε περίπτωση να διατάξει τη διενέργεια δοκιµαστικών εργασιών από τον ανάδοχο και να 
συγκροτήσει άλλη επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους για την παρακολούθηση της απόδοσης των 
απαραίτητων συντελεστών παραγωγής της νέας εργασίας. Στοιχεία που έχουν προκύψει για τον κανονισµό της 
τιµής της ίδιας εργασίας ή τµήµατος αυτής του ίδιου φορέα κατασκευής του έργου ή άλλων φορέων του 
δηµόσιου τοµέα ή από δοκιµαστικές εργασίες εξακρίβωσης του κόστους άλλων εργολαβιών, δεν αποτελούν 
τεκµήριο για τον κανονισµό τιµών. Η περίπτωση γ) εφαρµόζεται µόνο για το µέρος της νέας τιµής που δεν 
µπορεί να κανονιστεί, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α) ή β). Στην «ανάλυση της τιµής» διαχωρίζονται τα 
τµήµατα που κανονίζονται, σύµφωνα µε την περίπτωση γ) από τα τµήµατα που κανονίζονται, σύµφωνα µε τις 
περιπτώσεις α) ή β). 

Για εργασίες που είναι παρεµφερείς προς συµβατικές ή ήδη καθορισµένες νέες, οι τιµές κατά τα παραπάνω 
συντάσσονται µόνο για τα επιπλέον ή επί έλαττον στοιχεία κόστους. 

Ο κανονισµός νέων τιµών γίνεται µε τις βασικές τιµές ιδίως των ηµεροµισθίων, υλικών και µισθωµάτων 
µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τα πρακτικά διαπίστωσης βασικών τιµών υλικών εργατικών και µισθωµάτων από 
την Επιτροπή ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων Ε.∆.Τ.∆.Ε. του Γ’ Τριµήνου 2012. Οι προκύπτουσες από 
πρόσφατα στοιχεία κόστους τιµές ανάγονται στο χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης µε αντίστροφη εφαρµογή 
του σχετικού τύπου της αναθεώρησης. 

Οι τιµές που κανονίζονται, σύµφωνα µε την περίπτωση β) υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δηµοπρασίας, 
ρητή ή τεκµαρτή. Η ρητή ή τεκµαρτή έκπτωση εφαρµόζεται και στην περίπτωση α), αν η έκπτωση δεν 
περιλαµβάνεται στην όµοια ή ανάλογη εργασία, καθώς και στο µέρος της τιµής της περίπτωσης γ) που 
κανονίζεται, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α) ή β). 

Οι τιµές ιδίως των υλικών των µηχανικών εξοπλισµών, των συσκευών, που δεν περιλαµβάνονται στις βασικές 
τιµές, υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δηµοπρασίας, αν αποδεδειγµένα τα είδη αυτά υπάρχουν ευρέως 
διαδεδοµένα στο εµπόριο. 

Στις συµβάσεις έργων του άρθρου 50, ορίζεται υποχρεωτικά στα έγγραφα της σύµβασης τεκµαρτή έκπτωση και 
για τον προσδιορισµό της λαµβάνεται υπόψη, µεταξύ των άλλων, η φύση του έργου, οι ιδιαιτερότητες και 
δυσκολίες των εργασιών και κάθε άλλο στοιχείο που προσιδιάζει στο συγκεκριµένο έργο. 

 6. Η τιµή µονάδας νέας εργασίας που κανονίζεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β) της παρ. 5 ή το µέρος 
της τιµής της περίπτωσης γ), που κανονίζεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β) της παραγράφου 5, ανάγεται στο 
επίπεδο των τιµών της προσφοράς, πολλαπλασιαζόµενη µε σταθερό συντελεστή που αφορά στη συµβατική 
οµάδα οµοειδών εργασιών στην οποία εντάσσεται η υπόψη νέα εργασία. Ο σταθερός συντελεστής «σ» 
προκύπτει από τον τύπο: 

σ = Α: Β όπου: 

Α: Η δαπάνη της συµβατικής οµάδας οµοειδών εργασιών, που εντάσσεται η νέα εργασία, µε τιµές του 
προϋπολογισµού υπηρεσίας του χρόνου δηµοπράτησης του έργου ή άλλου ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου 
εκκίνησης της αναθεώρησης και 
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Β: Η δαπάνη της συµβατικής οµάδας οµοειδών εργασιών, στην οποία εντάσσεται η νέα εργασία, µε τιµές των 
ισχυουσών εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών του χρόνου δηµοπράτησης του έργου ή άλλου ισχύοντος για την 
εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης. 

Η τιµή µονάδας νέας εργασίας που από τη φύση της δεν εντάσσεται σε κάποια από τις συµβατικές οµάδες 
oµοειδών εργασιών καθορίζεται πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή που υπολογίζεται µε τον ίδιο παραπάνω 
τύπο σ = Α/Β όπου οι δαπάνες Α και Β αφορούν στις εργασίες του προϋπολογισµού υπηρεσίας που θεωρούνται 
ότι αποτελούν µια οµάδα εργασιών. Για τον υπολογισµό των δαπανών, µε βάση τις οποίες προσδιορίζονται τα 
ανωτέρω πηλίκα λαµβάνονται υπόψη µόνο οι εργασίες εκείνες του προϋπολογισµού υπηρεσίας, οι οποίες είτε 
υπάρχουν αυτούσιες στις εκάστοτε ισχύουσες εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών ή εγκεκριµένα τιµολόγια 
δηµοπράτησης έργων είτε υπάρχουν ως αυτούσια τµήµατα εργασιών των αναλύσεων ή Τιµολογίων αυτών. Στις 
περιπτώσεις που ο προϋπολογισµός υπηρεσίας περιλαµβάνει «κατ’ αποκοπή τιµές» ή οι τιµές του τιµολογίου 
είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκληρωµένα τµήµατα σύνθετων εργασιών ή είναι κατ’ αποκοπή τιµές για 
ευρύτερα τµήµατα του έργου ή για όλο το έργο, µε τα έγγραφα της σύµβασης εγκρίνεται υποχρεωτικά και 
ανάλυση της τιµής των εργασιών αυτών ή βασικών επί µέρους συνιστωσών εργασιών που επηρεάζουν άµεσα 
την «κατ’ αποκοπή τιµή» και που περιλαµβάνονται στις ανωτέρω ισχύουσες εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών. 

Ο ανωτέρω τρόπος καθορισµού τιµών των νέων εργασιών δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις του άρθρου 50. Με 
τη διακήρυξη ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές σταθερός συντελεστής, που καθορίζεται µε βάση τις γενικές 
αρχές τιµολόγησης των εργασιών στους προϋπολογισµούς υπηρεσίας από τους φορείς κατασκευής των έργων 
και πάντως σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος του 0,90. 

Οι νέες τιµές µονάδας εργασιών που καθορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσαυξάνονται µε το 
ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου που ισχύει για τη σύµβαση, αν αυτό για την περίπτωση α' 
της παραγράφου 6 δεν περιέχεται στην παρόµοια ή ανάλογη τιµή. 

7. Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων 
Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον 
ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή µε επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο 
ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύµφωνα µε το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και 
στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα µε επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. 
Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιµών εγκρίνονται µε ή χωρίς διορθώσεις 
από την προϊσταµένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται µαζί µε την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική 
έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισµού των τιµών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν 
έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώµη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόµενο της ένστασης 
αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώµατά του για επίλυση της διαφοράς. 

Η σύµβαση των συµπληρωµατικών αυτών εργασιών πρέπει (βάσει της παρ. 8 της εγκυκλίου 43/09- 10-1995 – 
σχετ. ∆17α/02/69/ΦΝ 380/09-10-95 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. περί "οδηγιών για την εφαρµογή διατάξεων 
περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων" που αφορά στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2338/95 (ΦΕΚ Α 202/14-09-
95) και στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του N1418/84 περί συµπληρωµατικών εργασιών λόγω 
απροβλέπτων περιστάσεων) να συνοδεύεται από τα ακόλουθα αναπόσπαστα στοιχεία: 

 • Ειδική αιτιολόγηση για τις αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων εργασίες και για τη τυχόν 
αύξηση των συµβατικών ή των νόµιµα καθοριζοµένων Τ.Μ.Ν.Ε. 

• Απόφαση έγκρισης ΠΚΤΜΝΕ και Σ.Π. (ανακεφαλαιωτικού) στον οποίο να εµφανίζονται οι τυχόν 
αυξοµειώσεις εργασιών και η ολική υπέρβαση σε σχέση µε το οικονοµικό αντικείµενο της αρχικής σύµβασης 
και σε χωριστό κεφάλαιο οι υπόψη συµπληρωµατικές εργασίες. 
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• Η σύναψη της σύµβασης θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (όπως ορίζεται από τα άρθρα 
105 και 135 του Ν. 4412/16) και θα προσκοµίζεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης.(άρθρο 72 του Ν. 4412/16). 

• Προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση είναι αδήριτη ανάγκη να υπάρχει εγκεκριµένη επιµέτρηση του 
συνόλου των εργασιών του έργου που έχουν προηγηθεί ή τµηµάτων αυτοτελών τους ή µεµονωµένων εργασιών. 

• Στην παρούσα εργολαβία ισχύει εργολαβικό ποσοστό 18% επί της αξίας του τµήµατος του έργου που 
εκτελείται και αποτιµάται µε τιµές µονάδας. 

• Σχετικά µε τις απολογιστικές δαπάνες προµήθειας υλικών ισχύουν όλα τα οριζόµενα στο άρθρο 154 του 
Ν.4412/16 και µάλιστα υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών µε τη παρούσα εργολαβία 
εφόσον δοθεί ειδική εντολή από τη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία και επίβλεψη. 

δ.1   Στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα θα περιλαµβάνονται οι εγκεκριµένες επιµετρήσεις του έργου και τελικά θα 
εµφανίζεται το ολικό κόστος του έργου σε σύγκριση µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό. 

δ.2 Για τις απρόβλεπτες δαπάνες ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2372/96 που έγιναν 
υποχρεωτικές µε τη παρ. 7 της εγκυκλίου 8/1996 (σχετ. ∆17α/09/27/ΦΝ 380/27-03-96 έγγραφο) του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. περί "διατάξεων για συµπληρωµατικές εργασίες και απρόβλεπτες δαπάνες στις συµβάσεις 
κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων". 

Ειδικότερα σύµφωνα µε τη παρ. 9 της εγκυκλίου 8/1996 ισχύουν τα ακόλουθα: 

Με τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα) καλύπτονται οι εργασίες ιδίου τεχνικού αντικειµένου µε 
τη συγκεκριµένη σύµβαση καλύπτονται ιδίως οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρµογή νέων κανονισµών 
ή κανόνων που καθιερώθηκαν σαν υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου, καθώς και δαπάνες από 
προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα προµέτρησης της µελέτης και όχι τροποποιήσεις των σχεδίων και της 
µορφής του έργου. 

∆ιευκρινίζεται εδώ ότι δε µπορούν µε τις απρόβλεπτες δαπάνες να καλυφθούν εργασίες από αλλαγή της µελέτης 
ούτε εκείνες που οφείλονται σε "απρόβλεπτες περιστάσεις", αφού αυτές οι εργασίες αποτελούν αντικείµενο της 
ανωτέρω συµπληρωµατικής σύµβασης. 

Εποµένως µε τις απρόβλεπτες δαπάνες καλύπτονται οι αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών λόγω προµετρητικών 
σφαλµάτων ή και επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν από την ορθή εφαρµογή της µελέτης του συµβατικού 
αντικειµένου. 

Άρα κάθε δαπάνη οµάδας οµοειδών εργασιών που προέρχεται από αύξηση ποσοτήτων καλύπτεται από το ποσό 
των απροβλέπτων δαπανών, το οποίο καθορίζεται σύµφωνα µε την εγκύκλιο 18/1996 (αρ. πρωτ. 
∆17α/08/49/ΦΝ 380/10-06-96) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

Η ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών κατά την εκτέλεση του έργου, πρέπει να είναι διαρκώς φθίνουσα έως το 
ύψος του 15%. Οι εργασίες που καλύπτονται από τις απρόβλεπτες δαπάνες δεν είναι "συµπληρωµατικές 
εργασίες" και τιµολογούνται χωρίς καµιά προσαύξηση σύµφωνα µε τις συµβατικές τιµές ή τις νόµιµα 
κανονιζόµενες τιµές ΤΜΝΕ. 

∆ιευκρινίζεται ότι οι απρόβλεπτες δαπάνες που έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό 
αντικείµενο της σύµβασης µπορούν να καλύψουν εργασίες οι οποίες µπορούν να τιµολογηθούν (βάσει της παρ. 
9α της εγκυκλίου 8/1996) σύµφωνα µε τις νόµιµα κανονιζόµενες τιµές ΤΜΝΕ. Αναφέρεται χαρακτηριστικά το 
παράδειγµα που προκύπτει π.χ. λόγω διαφορετικού "χαρακτηρισµού εκσκαφών" από εκείνο που προέβλεπε η 
µελέτη που µπορεί να καλυφθεί από τα απρόβλεπτα κατόπιν τιµολόγησης του, γιατί πρόκειται για επιπλέον 
δαπάνη που προέκυψε κατά την εφαρµογή της συγκεκριµένης µελέτης και άρα εκτέλεση συγκεκριµένου 
συµβατικού αντικειµένου. 
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Άρθρο 6: Λογαριασµοί - Πληρωµές Αναδόχου – Χρηµατοδότηση έργου 

Οι ανακεφαλαιωτικοί λογαριασµοί των κατά τη σύµβαση οφειλόµενων ποσών θα συντάσσονται σύµφωνα µε το 
άρθρο 152 του Ν. 4412/16. 

Τα υλικά που εισκοµίστηκαν µε έγκριση της Υπηρεσίας στο εργοτάξιο ή σε αποθήκες και τα οποία δηλώθηκαν, 
εγκρίθηκαν και περιελήφθησαν σε λογαριασµό, ανήκουν κατά κυριότητα στον ∆.Α. Αυτό δεν θα ερµηνευτεί ότι 
απαλλάσσει τον εργολάβο από την όλη ευθύνη για τα πιστοποιηθέντα υλικά και έργα, καθώς και για την 
αποκατάσταση τυχόν ζηµιάς του έργου, κλοπής υλικών κ.λπ. ούτε σαν παραίτηση του εργοδότη από το 
δικαίωµα να απαιτήσει από τον ανάδοχο να εκπληρώσει όλους της όρους της σύµβασης. Σχετικά ισχύουν και οι 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του Ν. 4412/16 

Το έργο χρηµατοδοτείται από  Ίδιους Πόρους του ∆ήµου Αθηναίων. 

Για την πληρωµή κάθε µερικής πιστοποίησης ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίζει αποδείξεις των υποχρεωτικών 
του καταβολών προς τα οικεία ταµεία, (τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια οικονοµική εφορία, βεβαίωση 
φορολογικής ενηµερότητας, γραµµάτιο είσπραξης αυτής υπέρ του ∆ηµοσίου καταβολής του φόρου εισοδήµατος 
αντιστοιχούντο στην πιστοποίηση κ.λπ.) καθώς και εξοφλήσεις των υποχρεώσεων του µέχρι την ηµέρα 
σύνταξης της πιστοποίησης προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς (ΙΚΑ, ΤΕΑΕ∆ΞΕ) ανακεφαλαιωτικώς. 

Πλην των ανωτέρω και πριν από τη θεώρηση και του τελικού λογαριασµού θα ζητείται από τον ανάδοχο ή 
προσκόµιση βεβαίωσης του αρµοδίου υποκαταστήµατος του ΙΚΑ περί εξοφλήσεως κάθε σχετικής προς την 
εκτέλεση του έργου ασφαλιστικής εισφοράς. 

Επισηµαίνεται ότι, στις αναλυτικές επιµετρήσεις θα γίνεται σαφής διαχωρισµός των ποσοτήτων, µεταξύ αγωγών 
και συνδέσεων για κάθε οδό, και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της επίβλεψης. 
 

Άρθρο 7: Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 

Το Πρόγραµµα Ποιότητας του 'Έργου (Π.Π.Ε), (άρθρο 158 του Ν.4412/16) που θα υποβάλει ο ανάδοχος µέσα 
σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης και το οποίο θα πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των αποφάσεων ∆ΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265 Β'), ∆ΙΠΑ∆/οικ. 611/24.7.2001 (ΦΕΚ 1013 Β'), 
∆ΙΠΑ∆/οικ.501/1.72003 (ΦΕΚ 928 Β') του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Έργων, 
των αποφάσεων: α) ∆ΕΕΠΠ/οικ.4Ι/19.1.2001 (ΦΕΚ 94 Β'), β) ∆ΕΕ ΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (ΦΕΚ 624 Β') του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Έργων, γ) η ∆14/43309/5.3.2001 (ΦΕΚ 332 Β') τον 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Έργων, και δ) η ∆ΙΠΑ∆/οικ.12/13.01.2009, θα αποτελεί 
το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο τον έργου και θα παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησής του, 
συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκµηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους. 

Σηµειώνεται δε ότι, απαιτείται η εκπόνηση και εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε), σε κάθε 
δηµόσιο έργο (Κατασκευή ή και Μελέτη) του οποίου ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό  
1.500.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
 

Άρθρο 8: Ισχύουσες εγκεκριµένες αναλύσεις 

Για τις αποδόσεις, ποσότητες υλικών κ.λπ. που υπεισέρχονται στις επί µέρους τιµές µονάδας, ισχύουν ως 
συµβατικές, εκείνες του Αναλυτικού Τιµολογίου. 
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Άρθρο 9: Προθεσµία εκτελέσεως του έργου – Υπέρβαση προθεσµίας – Παρατάσεις – Ποινικές ρήτρες – 
Έκπτωση αναδόχου 

Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης. 

α) Σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα που θα υπογραφεί σύµβαση ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να εφαρµόσει στο έδαφος τις οριζοντιογραφικές µελέτες και να υποβάλλει στην Υπηρεσία τις 
παρατηρήσεις του. 

 β) 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 (παρ.4 άρθρο 145 του ν. 4412/2016). 

Το «Οργανόγραµµα του εργοταξίου», θα πρέπει επίσης να υποβληθεί υποχρεωτικά και σε συνεννόηση µε τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στη ΓΑ∆Α. 

Επιπλέον, θα πρέπει ο Ανάδοχος να υποβάλλει λίστα προς έγκριση του προσωπικού που θα εργασθεί στο 
εργοτάξιο, καθώς και του προσωπικού των συνεργατών του και η οποία θα πρέπει να επικαιροποιείται σε κάθε 
αλλαγή της. 

δ) Σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα που θα υπογραφεί σύµβαση ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να υποβάλλει χρονοδιάγραµµα για την κατασκευή του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 145 του Ν. 
4412/16. Το εν λόγω χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου (σύµφωνα µε τη σύµβαση) εγκρίνεται µε τυχόν 
τροποποιήσεις και συµπληρώσεις από την Υπηρεσία µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες. Έτσι σε κάθε σύµβαση 
κατασκευής του έργου ορίζεται προθεσµία για την περάτωση του στο σύνολο και κατά τµήµατα. Η έναρξη των 
εργασιών του έργου από µέρος του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ηµερών από 
την υπογραφή της σύµβασης. 

Ο ανάδοχος θα εργάζεται τµηµατικά και θα παραδίδει πλήρως λειτουργικά τµήµατα (σιντριβάνια), σύµφωνα µε 
την προτεραιότητα που έχει δοθεί στην τεχνική περιγραφή. Η προτεραιότητα στις εργασίες των σιντριβανιών, 
δύνανται να τροποποιηθούν κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Με βάση αυτές αναπροσαρµόζεται το χρονοδιάγραµµα, το οποίο επίσης αναπροσαρµόζεται σε περίπτωση 
µεταβολών των προθεσµιών ή του αντικειµένου του έργου. 

Η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται επιβολή χρηµατικών 
κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και γενικά ισχύουν και τα οριζόµενα για τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις στις διατάξεις των άρθρων 148 & 160 του Ν. 4412/16, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 141 του 
Ν.4412/08 για τα αρµόδια όργανα του φορέα κατασκευής. 

Παράταση προθεσµιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 γίνεται µόνο ύστερα από 
έγκριση της Προϊστάµενης αρχής (αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου). Σε κάθε 
περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον χρονικό 
διάστηµα ίσο µε το ένα τρίτο της συνολικής προθεσµίας και πάντως όχι µικρότερο από των τριών (3) µηνών 
(οριακή προθεσµία). Η συνολική προθεσµία υπολογίζεται µε βάση την αρχική συµβατική προθεσµία και τις 
τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν (κατόπιν σχετικού αιτήµατος του αναδόχου µέσα στην αρχική συµβατική 
προθεσµία) οι οποίες όµως παρατάσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του (παρ.7 του άρθρου 147 του ν. 
4412/2016). 
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Σε κάθε περίπτωση µπορεί ο κύριος του φορέα του έργου της κατασκευής (για την κάλυψη ή περιορισµό 
καθυστερήσεων του έργου για τις οποίες καθυστερήσεις ευθύνεται ο ανάδοχος) να δώσει εντολή στον ανάδοχο 
να επιταχύνει τις εργασίες, εκτελώντας πρόσθετες εργασίες σε συνδυασµό µε τα τυχόν απαραίτητα πρόσθετα 
µέτρα, χωρίς καµιά πρόσθετη αποζηµίωση. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή εργατικά χέρια και µηχανικά µέσα και να εφαρµόζει υπερωρίες, 
νυχτερινά συνεργεία και εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες, αν έτσι απαιτεί η καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση 
του έργου, χωρίς να δικαιούται καµίας πρόσθετης αποζηµίωσης από αυτό το λόγο. Η Υπηρεσία µπορεί σε κάθε 
στιγµή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθµό των συνεργείων, τις υπερωρίες και τον αριθµό των 
µηχανηµάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθµός της προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός. 

Σε κάθε περίπτωση, θα τοποθετηθούν οι απαιτούµενες σηµάνσεις, στα σηµεία που θα εκτελεστούν εργασίες. 

ε) Σε περίπτωση υπέρβασης  παρατάσεων που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, του επιβάλλεται από το 
∆.Α. ποινική ρήτρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 148 του Ν.4412/16 για κάθε παρερχόµενη ηµέρα. Το ποσό της 
ποινικής ρήτρας παρακρατείται από την πρώτη προς πληρωµή πιστοποίηση που θα εκδοθεί. Αν δεν επαρκεί το 
οφειλόµενο στον ανάδοχο ποσό, τότε ο ∆.Α. µπορεί να εισπράξει το υπόλοιπο ποσό σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Νόµου περί εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων. Πάντως ο εργοδότης διατηρεί παράλληλα το δικαίωµα να 
κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. Η κατάπτωση κάθε ποινικής ρήτρας, που 
µπορεί να συµβεί κατά τη διάρκεια της σύµβασης, συµφωνείται να γίνεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου, που θα 
είναι ανέκκλητη και δε θα υπόκειται σε οποιοδήποτε ένδικο µέσο ενώπιον ∆ικαστικής ή άλλης Αρχής. Αλλιώς, 
ρητώς παραιτείται από τώρα ο ανάδοχος από παρόµοιο δικαίωµά του. 

Επιπλέον (σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Ν. 4412/16) ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση 
του Προϊσταµένου της ∆/νσας Υπηρεσίας αν καθυστερήσει την έναρξη εργασιών για χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης ή δεν εφαρµόσει µέσα σε δύο µήνες από 
την υπογραφή της σύµβασης το οργανόγραµµα εργοταξιακής ανάπτυξης. 

 Ιδιαίτερα ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος αν οι εργασίες είναι κατά σύστηµα κακότεχνες ή τα υλικά 
που χρησιµοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις σχετικές προδιαγραφές ή δεν τηρεί τους κανόνες ασφαλείας για τους 
εργαζοµένους και το κοινό ή δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για τη προστασία του περιβάλλοντος. 

στ) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί ηµερολόγιο εργασίας και καιρικών συνθηκών σύµφωνα µε το 
άρθρο 146 του Ν. 4412/16 που υπογράφεται κάθε µέρα από εντεταλµένο όργανο της Επίβλεψης και τον 
εκπρόσωπο του αναδόχου. 

ζ) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί λεπτοµερές Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας σύµφωνα, βιβλίο 
υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας και βιβλία αποδεικτικών στοιχείων Μηχανηµάτων µε τις προβλεπόµενες 
σχετικές διατάξεις µε τους συνταχθέντες από Τ.Ε.Ε. πίνακες Ελέγχου Εργασιών (όπως εξειδικεύονται στο παρόν 
έργο), καθώς και τα οριζόµενα στο µε αριθ. ∆ΙΠΑΠ/οικ.403/22-06-2006 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

η) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δε συµµορφωθεί µε τις 
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή το νόµο, κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα 
µε τη διαδικασία του άρθρου 160 του ν.4412/16. 
 

Άρθρο 10: Αντικατάσταση αρχικής Εγγυητικής Επιστολής – Υπογραφή σύµβασης 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 
4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, 
χωρίς να συµπεριλαµβάνονται τα δικαιώµατα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται µέχρι και την 
υπογραφή του συµφωνητικού. 
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Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συµβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει, µέχρι και την 
υπογραφή της τροποποιηµένης σύµβασης, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 
15.2 της παρούσας, πλην της περ. (η), και επιπρόσθετα, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των 
όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά τρεις (3) τουλάχιστον µήνες 
από το άθροισµα της συµβατικής προθεσµίας, της οριακής προθεσµίας και του χρόνου υποχρεωτικής 
συντήρησης του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 171 του ν. 4412 και τα έγγραφα της παρούσας σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής, στην περίπτωση παράβασης από τον 
ανάδοχο των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η 
οποία εκδίδεται µετά από προηγούµενη εισήγηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Ειδικά, σε περίπτωση οριστικοποίησης της απόφασης έκπτωσης του αναδόχου, το σύνολο των εγγυήσεων για 
την καλή εκτέλεση του έργου, καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική ποινική ρήτρα, και κατά 
µέγιστο µέχρι το υπολειπόµενο προς κατασκευή ποσό της σύµβασης και εφόσον ληφθεί υπόψη προς επιστροφή 
αρνητικός λογαριασµός.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαµορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύµβασης, κατά το άρθρο 
132 του ν. 4412/2016, µειώνεται αµέσως µετά από την έγκριση της τελικής επιµέτρησης από τη διευθύνουσα 
υπηρεσία, κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της συνολικής αξίας.   

Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µετά από την έγκριση 
του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασµού του έργου. 

Η σύµβαση καταρτίζεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και περί καθορισµού ποσού απροβλέπτων σε 
ποσοστό 15% του αρχικού συµβατικού ποσού και τελικά συντάσσεται από το ∆ήµο και υπογράφεται από το 
∆ήµαρχο. 
 

Άρθρο 11: Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου 

1. Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής, που συγκροτείται, 
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 221, περί οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης 
δηµόσιων συµβάσεων. 
Κατά παρέκκλιση από τα αναφερόµενα, στο πρώτο εδάφιο, για την παραλαβή συµβάσεων υπηρεσιών µε 
εκτιµώµενη αξία ίση ή µικρότερη του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, δεν 
απαιτείται συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και η παραλαβή γίνεται µε βεβαίωση, που εκδίδεται από τον 
προϊστάµενο της υπηρεσίας για την οποία προορίζονται οι υπηρεσίες ή της υπηρεσίας, που έχει οριστεί για τον 
σκοπό αυτό µε την απόφαση ανάθεσης. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη 
σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: 
α) είτε παραλαµβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύµβασης 
χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, 
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β) είτε εισηγείται για την παραλαβή µε παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόµενων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, σύµφωνα µε τις παρ. 3 και 4. 
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και σε τµηµατικές παραλαβές. 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι 
τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

4. Για την εφαρµογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα: 
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του 
αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. 
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου 
οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο 
άρθρο 220. 

5. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του 
παραδοτέου από τον οικονοµικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή 
πρωτόκολλο µε παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. 

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του 
αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της 
επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής 
που προβλέπονται από την σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής 
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί µέχρι την Οριστική παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα 
προσωρινή και οριστική παραλαβή. 

 

Άρθρο 12: Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 

Στα γενικά έξοδα του αναδόχου και στο όφελος αυτού, περιλαµβάνονται και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που 
είναι απαραίτητες ή ενδεχόµενα µπορούσαν να ζητηθούν από τον εργοδότη. 

α)   Οι τοπογραφικές εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων προς εφαρµογή της µελέτης και 
τυχόν τροποποιήσεις αυτής. 

β)   Η εδαφολογική µελέτη που ίσως απαιτηθεί στο χώρο που θα εκτελεσθούν οι εργασίες. 

γ) Οι εργαστηριακοί έλεγχοι που θα γίνονται σε όλη τη διάρκεια του έργου για διαπίστωση της καταλληλότητας 
των χρησιµοποιούµενων υλικών και της εκτελούµενης ποιότητας της εργασίας, σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές που µνηµονεύονται στο τιµολόγιο (κατά τα προβλεπόµενα της παρ.2 του άρθρου 159 του Ν. 
4412/16). 
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δ) Η σύνταξη τευχών αναλυτικών επιµετρήσεων, πρωτοκόλλων µε τα απαραίτητα σχέδια και δακτυλογραφήσεις 
τους σε ανάλογο αριθµό αντιτύπων, βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στα διπλότυπα των τευχών 
καταµέτρησης, που έχουν ληφθεί επί τόπου του έργου από τους επιβλέποντες παρουσία του αναδόχου. Η 
εργασία αυτή θα εκτελεστεί κατά τις υποδείξεις των επιβλεπόντων, ώστε να είναι άρτια και ακριβής. Τα 
ανωτέρω στοιχεία θα προσκοµίζονται από τον ανάδοχο για έλεγχο από τον επιβλέποντα πριν τη 
δακτυλογράφηση τους και τη φωτοαντιγράφησή τους. 

ε) Η λήψη έξι φωτογραφιών 17×22 εκ. καθώς και η τήρηση στατιστικών στοιχείων του έργου, όπως και 
ηµερολογίου έργου εργοταξίου βιβλίων καταµετρήσεως αφανών εργασιών κ.λπ. 

στ) Οι χαράξεις και σηµάνσεις του έργου κατά το στάδιο εκτελέσεως του.  

ζ) Η δαπάνη ασφαλίστρων εν γένει. 

 

Άρθρο 13: Έκτακτες παροχές 

Για την καταβολή στο εργατοτεχνικό προσωπικό των πάσης φύσης εκτάκτων χρηµατικών παροχών που 
καθορίζονται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργείου Εργασίας υπό µορφή έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης 
κ.λπ. υπόχρεος είναι αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου ο ανάδοχος. 
 

Άρθρο 14: Υλικά – Έλεγχος ποιότητας – Τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) – ∆ικαιολογητικά & όροι 
διαγωνισµού 

A. Για το υπόψη έργο ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), τα Εναρµονισµένα 
Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν ενταχθεί µέχρι σήµερα στο Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο βάσει των σχετικών 
ΚΥΑ, καθώς και όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείµενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, 
Προδιαγραφές κ.λπ.) δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαµβάνονται στο 
θεµατολόγιο αυτών εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα 
Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (CEN) που έχουν θεσπισθεί µε τις σχετικές ΚΥΑ. 

Εάν για τις εργασίες που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου δεν µνηµονεύονται Τεχνικές 
Προδιαγραφές, τότε τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και της απόλυτης 
εκλογής της επιβλέπουσας υπηρεσίας, η οποία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση των µη 
καταλλήλων από αυτά. 

Πριν την προµήθεια οποιουδήποτε υλικού και µηχανήµατος θα πρέπει να ζητείται η έγκριση της επίβλεψης 
βάσει εγγράφων πιστοποιητικών κατασκευαστή, προδιαγραφών κατασκευής, διαγραµµάτων και οποιεσδήποτε 
άλλες διευκρινίσεις ζητηθούν από την επίβλεψη. 

Σε εργαστηριακό έλεγχο µε δαπάνες του αναδόχου υπόκεινται και οι εκτελούµενες εργασίες, για να διαπιστωθεί 
αν εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ισχύουν. Αυτές υπόκεινται οµοίως και στον έλεγχο του 
επιβλέποντος ο οποίος µπορεί να διατάξει την καθαίρεση και αποκατάσταση τυχόν κακότεχνης κατά την κρίση 
του εργασίας. 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να κάνει δειγµατοληψία κάθε στιγµή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών και 
εργασιών χρησιµοποιώντας γι’ αυτό το λόγο το Κεντρικό Εργαστήριο της Αθήνας του Υπουργείου ∆ηµοσίων 
Έργων (ΚΕ∆Ε) ή ειδικά εργαστήρια και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει τις απαιτούµενες γι’ αυτό 
δαπάνες για λήψη δοκιµίων, απασχόληση προσωπικού, µεταφορικών µέσων και αποζηµίωση του εργαστηρίου 
για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. 
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Β. Ο ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύµβασης, υποχρεούται να διαθέσει ένα δείγµα σε λειτουργία για κάθε 
υλικό από τα παρακάτω που θα χρησιµοποιήσει, βάσει των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών της 
µελέτης, και ο εξειδικευµένος στα σιντριβάνια συνεργάτης του υποχρεούται να κάνει επίδειξη των δειγµάτων 
αυτών στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. Ειδικότερα, θα προσκοµίσει δείγµατα για: 

• ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ 45W RGBAW 

• ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 75W RING RGBAW 

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ DMX 24V DC 200W 

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ WIFI 

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ MONA∆Α CLOUD 

Στην περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. 

Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να παίρνει δείγµατα των υλικών από τα εργοτάξια και να τα συγκρίνει µε τα 
δείγµατα και σε περίπτωση αµφιβολίας ως προς την ποιότητα θα τα στέλνει για ποιοτικό έλεγχο, τη δαπάνη του 
οποίου θα επιβαρύνεται ο ανάδοχος. 

Γ. Όλοι οι χρωµατισµοί θα γίνονται σε δύο στρώσεις διαφορετικής απόχρωσης για να είναι δυνατόν να 
ελεγχθούν κατά τη παραλαβή. 

∆. Ιδιαίτερη µέριµνα από τον ανάδοχο πρέπει να δοθεί στα µαρµάρινα σιντριβάνια, στα οποία, τα υλικά που θα 
χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να µην προκληθούν διαβρώσεις και αλλοιώσεις. 
Η χρήση από τον ανάδοχο, χηµικών ουσιών που προκαλούν διάβρωση και αλλοιώσεις, θα αποτελέσει αιτία 
επιβολής ποινικής ρήτρας στον ανάδοχο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα. 
Ε. Σε όλες τις τιµές των εργασιών, περιλαµβάνονται τα παντός είδους κινητά ή σταθερά µέσα (ικριώµατα, κ.λπ.) 
εκτός εάν άλλως αναφέρεται στο άρθρο. 

Αρχεία και υποβολή αποτελεσµάτων, πιστοποιητικών, προγραµµάτων και άλλων παραδοτέων. 

Η υποβολή των αποτελεσµάτων του ελέγχου ποιότητας στη επίβλεψη θα γίνεται άµεσα. Θα συµµορφώνεται µε 
τις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή. Στο αρχείο του Αναδόχου θα πρέπει να φαίνεται η απαίτηση των 
τεχνικών προδιαγραφών και οι συµµορφούµενες προς αυτήν, εργασίες, µέχρι τις τελικές δοκιµές. 

Ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει την Επίβλεψη σε εύθετο χρόνο για κάθε λεπτοµέρεια που αφορά επιθεώρηση και 
δοκιµές υλικών ή κατασκευής ή εξοπλισµού και τις σχετικές δειγµατοληψίες. 

Ο αριθµός των ελέγχων που θα γίνουν θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον ίσος σε είδος και αριθµό µε τους 
προβλεπόµενους στις Τεχνικές Προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή. καθώς και τους κανονισµούς κ.λπ. 
στους οποίους αυτές παραπέµπουν. 

Όλα τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα καταγράφονται και θα αποτελούν ιδιαίτερο Αρχείο Ελέγχων. Τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών, συνιστούν δικαιολογητικά των ενδιάµεσων και τελικών πληρωµών. 
Αποδεκτά αποτελέσµατα τέτοιων ελέγχων δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη ποιότητας του έργου 
σύµφωνα µε τα Συµβατικά Τεύχη. 

Έλεγχος προσκοµιζόµενων ειδών και υλικών. 

Για την πρόληψη τυχόν παρερµηνειών σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά π.χ. του Η/Μ εξοπλισµού, των 
συσκευών και άλλων ειδικών υλικών κλπ., ο Ανάδοχος, προ της παραγγελίας, είναι υποχρεωµένος να υποβάλει 
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για θεώρηση στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, κατάσταση που να περιλαµβάνει τα µηχανήµατα, συσκευές, 
υλικά που θα παραγγελθούν, που να συνοδεύεται: 
α. Με τα αντίστοιχα εικονογραφηµένα έντυπα, διαγράµµατα λειτουργίας και λοιπά τεχνικά στοιχεία του 
κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται ότι τα είδη που θα παραγγελθούν συµφωνούν µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 
β. Με τα γενικά σχέδια (και σε ηλεκτρονική µορφή) που θα δείχνουν την εγκατάστασή τους στις προβλεπόµενες 
θέσεις. 
∆ιευκρινίζεται ότι η παραλαβή των υλικών, στο εργοστάσιο δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των 
εγκατεστηµένων υλικών επί τόπου των έργων. 
Ο προµηθευτής των υλικών, υποχρεούται να εκδώσει πιστοποιητικό που θα βεβαιώνει ότι τα υλικά 
κατασκευάσθηκαν και ελέγχθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, στο οποίο θα φαίνεται η ηµεροµηνία 
κατασκευής τους και έκθεση για τους χηµικούς ελέγχους και ελέγχους αντοχής. 
 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ  

Η κατασκευή των προβολέων θα είναι από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτου χάλυβα AISI 316 Ti, DIN 1.4571, 
πάχους 4 – 5mm, πρωτογενούς παραγωγής, διεθνώς αναγνωρισµένου χαλυβουργείου. 
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης κάθε σιντριβανιού θα πραγµατοποιείται ποιοτικός έλεγχος διακρίβωσης 
ποιότητας σε όλα τα προϊόντα ανοξείδωτου χάλυβα. 
Ο έλεγχος θα πραγµατοποιείται µέσω διακριβωµένου και πιστοποιηµένου οργάνου όπου θα εκτυπώνει REPORT 
µε την χηµική σύσταση του κράµατος για τον µοναδικό σκοπό του ελέγχου κατά προβληµατικών υλικών µε 
προσµίξεις όπου υπονοµεύουν την ποιότητα του προϊόντος και µειώνουν τον χρόνο ζωής του υλικού. Όργανο το 
οποίο δεν αναλύει χηµική σύσταση κράµατος αλλά εµφανίζει ένδειξη τύπου υλικού δεν θα γίνεται δεκτό καθώς 
δεν εξυπηρετεί τον σκοπό του ελέγχου. Για κάθε προϊόν θα εκτυπώνεται CERTIFICATE REPORT. 
Το CERTIFICATE REPORT θα επισυνάπτεται στο πρωτόκολλο παραλαβής κάθε σιντριβανιού αφού ο έλεγχος 
είναι σύµφωνος µε τους όρους της µελέτης. Το όργανο θα διατίθεται από τον ανάδοχο ο οποίος θα καταθέσει 
δήλωση του νόµου 1599/86 ότι θα καλύπτει τον ανώτερο όρο. 
Επί ποινή αποκλεισµού δε θα γίνονται αποδεκτοί προβολείς κατασκευασµένοι από χυτό ανοξείδωτο χάλυβα 
(χυτηρίου), ή από υλικά SCRAP ή αµφιβόλου ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα οποιασδήποτε άλλης µορφής ή 
οποιασδήποτε άλλης προέλευσης. 
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Λόγω της πολυπλοκότητας και της εξειδίκευσης του αντικειµένου, θα πρέπει κάθε οικονοµικός φορέας να 
καταθέσει, επί ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω: 

1. Βίντεο 3D Animation µε το εφέ των συστηµάτων που προσφέρει, στο οποίο θα συµπεριλαµβάνονται  
ηµερήσια και νυχτερινά πλάνα, σύνολο 15 δευτερόλεπτα τουλάχιστον για κάθε σιντριβάνι. 
 
2. Βεβαίωση από το εργοστάσιο κατασκευής των αντλιών (ή θυγατρικής αυτού), ότι: 
Α. Τα προσφερόµενα αντλητικά συγκροτήµατα είναι κατάλληλα για οριζόντια λειτουργία σε σιντριβάνια.  
Β. Προσφέρει 5ετή εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας στα αντλητικά συγκροτήµατα. 
Γ. Τα προστατευτικά φίλτρα των αντλητικών συγκροτηµάτων είναι εγκεκριµένα. 
∆. Ο εξειδικευµένος στα σιντριβάνια συνεργάτης είναι εγκεκριµένος ΟΕΜ συνεργάτης στο πεδίο εφαρµογών 
σιντριβανιού και εγκατάστασης των αντλιών.   
Σηµειώνεται ότι βεβαιώσεις από µεταπωλητές ή εµπόρους δεν θα γίνονται δεκτές. 
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3. Τους Πίνακες Συµµόρφωσης 1 έως 18, συµπληρωµένους και µε τα απαραίτητα αποδεικτικά. Μη 
συµπλήρωση όπως επίσης και ελλιπή ή ασαφή στοιχεία αποτελούν αιτία αποκλεισµού του διαγωνιζόµενου. 
 
4. Θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού από τον εξειδικευµένο στα σιντριβάνια συνεργάτη, των τελευταίων 
δύο (2) ετών, που θα αναφέρονται και οι ειδικότητες του επιστηµονικού – τεχνικού προσωπικού. 
 
5. Κατάλογος (πίνακας) από τον εξειδικευµένο στα σιντριβάνια συνεργάτη, µε τουλάχιστον δέκα (10) έργα  
στα οποία έχει εγκαταστήσει επιτυχώς υποβρύχιους προβολείς χρώµατος RGBAW, τα τελευταία τρία (3) έτη. 
 
6. Πιστοποιητικό παραγωγής (inspection certificate) του τιτανιούχου ανοξείδωτου χάλυβαAISI 316Ti, από 
το χαλυβουργείο που χρησιµοποιείται για την κατασκευή των υποβρύχιων προβολέων.Στο πιστοποιητικό θα 
πρέπει να αναγράφεται ο τελικός αγοραστής και να ταυτίζεται µε τον κατασκευαστή των υποβρύχιων 
προβολέων. 
 
7. Αντίγραφα των εν ισχύ πιστοποιητικών ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001 του εργοστασίου 
κατασκευής των συστηµάτων σιντριβανιών, µε πεδία εφαρµογής: 
• Την κατασκευή συστηµάτων σιντριβανιών. 
• Την κατασκευή υποβρύχιων προβολέων. 
• Την κατασκευή ηλ. πινάκων. 
• Την εγκατάσταση σιντριβανιών. 
Σηµειώνεται ότι τα εν λόγω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν ηµεροµηνία έκδοσης προγενέστερη από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης. 
 
8. Λόγω της πολυπλοκότητας του αντικειµένου του προς ανάθεση έργου και προκειµένου να αποδειχτεί η 
τεχνική ικανότητα και η οικονοµική επάρκεια του εξειδικευµένου στα σιντριβάνια συνεργάτη, µε τον οποίο θα 
συνεργαστεί ο οικονοµικός φορέας, θα πρέπει να προσκοµιστεί στο ∆ήµο, Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, 
του εξειδικευµένου στα σιντριβάνια συνεργάτη, ως προκαταρκτική απόδειξη (αρ.79/παρ.2 του Ν.4412), στην 
οποία θα δηλώνει ότι: 
Α) η τεχνολογία των συστηµάτων σιντριβανιού που προσφέρει ταυτίζεται απόλυτα µε τις τεχνικές προδιαγραφές 
των ζητούµενων. 
Β) έχει αναλάβει ο ίδιος επιτυχώς όµοιες εργασίες επισκευής και αναβάθµισης σιντριβανιών τα τελευταία τρία 
(3) έτη, συνολικού ποσού τουλάχιστον ίσο µε τον προϋπολογισµό του προς ανάθεση έργου, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 
Γ) διαθέτει ο ίδιος, µόνιµο επιστηµονικό και ειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό, το οποίο θα υλοποιήσει τις 
εγκαταστάσεις και τις εξειδικευµένες ρυθµίσεις – παραµετροποιήσεις και τον επιτόπιο προγραµµατισµό, των 
εξειδικευµένων, ηλεκτρονικών µονάδων (DMX, κ.λπ.), για την οπτική παράσταση, καλλιτεχνικών χορογραφιών 
των υδάτινων στοιχείων. 
∆) εάν ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας κηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, δεσµεύεται, πριν την υπογραφή της 
σύµβασης, να του προµηθεύσει τα δείγµατα που ζητούνται στην παρούσα και ειδικότερα δείγµατα για: 

� ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ 45W RGBAW 
� ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 75W RING RGBAW 
� ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ DMX 24V DC 200W 
� ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ WIFI 
� ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ MONA∆Α CLOUD 

Ε) εάν ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας κηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, δεσµεύεται να κάνει την επίδειξη των 
δειγµάτων που προαναφέρθηκαν σε λειτουργία, στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.  
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Η µη προσκόµιση στοιχείων και δικαιολογητικών, ασαφή και ατεκµηρίωτα στοιχεία ή στοιχεία που δεν αφορούν 
τις κατασκευές της παρούσας µελέτης, θα είναι αιτία µη αποδοχής και απόρριψης της προσφοράς. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο καθορισµός των οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών, που προβλέπεται από τα 
Συµβατικά Τεύχη, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για 
την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των επί µέρους εργασιών που συνθέτουν το έργο. Έστω και αν δεν ορίζεται 
κάτι στα Συµβατικά Τεύχη ή στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου 
πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή και άµεµπτη εµφάνισή του, όσο και ως προς την εναρµόνισή 
του µε τα λοιπά τµήµατα του έργου και να πληροί το σκοπό που προορίζεται να εξυπηρετήσει. 

Για τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών των τµηµατικών και ολοκληρωµένων κατασκευών ισχύουν τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και εξοπλισµούς µε µέριµνα και δαπάνες του, ως 
προς την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και συµβατότητα τους προς την Ε.Σ.Υ. και τους κώδικες, 
κανονισµούς, προδιαγραφές που αυτές παραπέµπουν. 

Ο έλεγχος ποιότητας αφορά όλες τις φάσεις του Έργου, δηλαδή τις κατασκευές, την συντήρηση του έργου 
καθώς και τυχόν µελέτες που θα συνταχθούν. 

Η Υπηρεσία δικαιούται να παρεµβαίνει µε παρατηρήσεις και υποδείξεις που θα αφορούν στην ποιότητα των 
υλικών, κατασκευών και εξοπλισµού. 

Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών και προκατασκευασµένων 
στοιχείων, ελαττωµάτων της κατασκευής, και παραλείψεων της συντήρησης ισχύουν γενικά όσα αναφέρονται 
στο άρθρο 159 του Ν. 4412/16. 
 

Άρθρο 15: Αποµάκρυνση µη κατάλληλων ή µη άριστης ποιότητας υλικών 

Γενικά ισχύουν τα οριζόµενα από το άρθρο 159 του Ν. 4412/16. 

Επιπλέον ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 4412/16. Υλικό η υλικά που απορρίπτονται για 
οποιοδήποτε λόγο από την επίβλεψη, µη αρίστης ποιότητας ή µη σύµφωνα µε τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
Προδιαγραφές (όπως ορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσης Ε.Σ.Υ. κ.λπ.) πρέπει να αποµακρύνονται από το 
εργοτάξιο µε δαπάνες του εργολάβου το αργότερο µέσα σε 24 ώρες από τη σχετική εντολή της επίβλεψης. Αν 
περάσει η προθεσµία αυτή άπρακτη, η επίβλεψη µπορεί να επιβάλει στον εργολάβο πρόστιµο µέχρι 200€ για 
κάθε µέρα που περνάει και δικαιούται να αποµακρύνει µε δικά της µέσα και σε βάρος του αναδόχου τα 
απορριφθέντα υλικά, αφού αποθέσει αυτά σε µέρη που επιτρέπονται από την Αστυνοµία, χωρίς ο εργοδότης να 
ευθύνεται για την απώλεια ή φθορά αυτών. 

Το ποσό που διατίθεται για την αποµάκρυνση των ως άνω υλικών, παρακρατείται από την πρώτη πιστοποίηση. 
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Άρθρο 16: Γενικές ευθύνες και υποχρεώσεις αναδόχου – Προληπτικά µέτρα ασφάλειας 

Ισχύουν τα προβλεπόµενα από το άρθρο 138 του ν. 4412/2016. 

Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει µονίµως στη διάθεση της Υπηρεσίας συνεργείο πλήρως 
επανδρωµένο, που να δύναται να επέµβει στο έργο, για αντιµετώπιση επειγουσών και επικινδύνων 
καταστάσεων, ανεξαρτήτως του µεγέθους επέµβασης. 

O ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των απαιτούµενων αδειών– 
εγκρίσεων από κάθε αρµόδιο φορέα. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φροντίζει για τη τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο εργοτάξιο του, 
για την έκδοση των τυχόν απαιτούµενων Αστυνοµικών αδειών εργασίας, καθώς και για τη συµµόρφωση του 
προς τις ισχύουσες Αστυνοµικές διατάξεις, τους εργατικούς νόµους, τις Συλλογικές Συµβάσεις, τις Κοινωνικές 
Ασφαλίσεις, κλπ. 

Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούµενα προληπτικά µέτρα ασφαλείας των υλικών που 
προσκοµίζονται µέχρι τη χρησιµοποίηση τους, των µηχανηµάτων, των µεταφορικών µέσων και γενικά του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων µηχανικών και παντός τρίτου, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
νόµους και διατάξεις και έχοντας µονοµερώς κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια από τη µη καλή εφαρµογή 
τους. 

Σχετικά περί των µέτρων ασφαλείας ισχύουν τα οριζόµενα στο Π.∆. 1073/81, το Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 260Α), ο Ν. 
1430/84 (ΦΕΚ 49Α), το Π.∆. 225/89 (ΦΕΚ 106Α), τα άρθρα 47 και 48 του Ν. 2094/92 (ΦΕΚ 182Α), το Π.∆. 
305/96 (ΦΕΚ 212Α), το άρθρο 39 του Ν. 1836/89, το άρθρο 24 του Ν. 2224/94 (ΦΕΚ 112Α), ο Ν. 158/75 (ΦΕΚ 
189Α) και εν γένει κάθε διάταξη σχετική. 

Σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήµατος παραµένει ο ανάδοχος µόνος υπεύθυνος αστικά ή ποινικά και για 
ζηµιές και ατυχήµατα είτε στο προσωπικό του (εργάτες, υπάλληλοι, κ.λπ.) είτε στις κατασκευές, είτε στον 
εργοδότη, είτε στις εγκαταστάσεις των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας, είτε σε οποιονδήποτε τρίτο, λόγω 
παράβασης ή παράλειψης κατά την εφαρµογή των αναφεροµένων εδώ. 

Ο ανάδοχος, θα µεριµνήσει για τη φύλαξη των Η/Μ εγκαταστάσεων (προβολείς, αντλίες, κ.λπ.), κατά τη 
διάρκεια της αφαίρεσης του νερού από τα σιντριβάνια και έως ότου ολοκληρώσει τις εργασίες, που 
προβλέπονται. Θα φέρει δε τη πλήρη ευθύνη σε περίπτωση βανδαλισµού, επί των Η/Μ εγκαταστάσεων, του 
∆ήµου, για το χρονικό διάστηµα που τα σιντριβάνια δεν θα έχουν νερό. Όταν θα ολοκληρωθούν οι 
προβλεπόµενες εργασίες (καθαρισµού, στεγανοποίησης, βαφής, κ.λπ.) θα γεµίσει πάλι τα σιντριβάνια µε νερό. 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόµενη καταβολή προστίµων ή αποζηµιώσεων, έχοντας 
οπωσδήποτε και κάθε άλλη ποινική ή αστική ευθύνη που προκύπτει από την εκτέλεση των έργων, ακόµη και αν 
το αποτέλεσµα αυτό δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ή παράλειψη του αναδόχου, αλλά σε τυχαίο γεγονός. 

Αν όµως πέρα από όλα αυτά αποδιδόταν ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως στον εργοδότη από τις παραπάνω αιτίες, 
τότε ο ανάδοχος έχει την ευθύνη απέναντι στον εργοδότη για κάθε υλική ζηµιά (καταβολή αποζηµιώσεων, 
κ.λπ.). Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα από τα χρήµατα που οφείλει στον ανάδοχο ή από τις εγγυητικές επιστολές 
του έργου να επιδιορθώσει τις ζηµιές αυτές ή να αποδώσει σε αυτών που έπαθε τη βλάβη την απαιτούµενη 
χρηµατική αποζηµίωση για επανόρθωση της. 

Ο ανάδοχος διατηρεί το δικαίωµα να στραφεί κατ’ αυτού που έπαθε τη βλάβη, αν νοµίζει ότι η επανόρθωση ή η 
αποζηµίωση που έλαβε ο τελευταίος από τον εργοδότη είναι υπερβολική. Πάντως σε καµία περίπτωση δεν έχει 
το δικαίωµα να στραφεί κατά του ∆.Α. 
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 Σε περίπτωση άρνησης του εργολάβου να λάβει µέτρα ασφαλείας που αφορούν τους εργαζοµένους στο έργο ή 
τους περιοίκους ή τους διαβάτες, η Υπηρεσία µπορεί να επιβάλει ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει άµεσα την εντολή της Υπηρεσίας για άρση επικινδυνότητας, 
ανεξάρτητα από το χρονοδιάγραµµα που έχει καταθέσει, σε περίπτωση που η Υπηρεσία το κρίνει απαραίτητο. 

Μελέτη των συνθηκών του έργου 

Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε την υποβολή προσφοράς αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι 
και κατ’ επέκταση ο Ανάδοχος έχουν καταστεί πλήρως ενήµεροι των συνθηκών εκτέλεσης της Σύµβασης καθώς 
και εκτιµήσει µε επάρκεια τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν 
την διαµόρφωση της Προσφοράς τους, διερευνήσει πλήρως: 
α.     Την περιοχή του έργου και τις κλιµατολογικές συνθήκες 
β.      Τις περιοχές πηγών υλικών στην περιοχή του έργου, στην Ελλάδα και ∆ιεθνώς, γ. Τη ∆ιεθνή και Ελληνική 
αγορά εργασίας, υλικών, µηχανικού εξοπλισµού. 
δ.       Τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου και τις δραστηριότητες στην περιοχή, τους τρόπους προσπέλασης, τους 
φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας. Σε περιπτώσεις τέτοιες θα πρέπει να λαµβάνει ειδικές άδειες ή να 
τροποποιείται η κίνηση από και προς το εργοτάξιο. 
ε.       Τα τυχόν διατιθέµενα στοιχεία και πληροφορίες από Οργανισµούς (π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.), Τοπικές Αρχές 
κλπ. 
η.   Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων και χώρων αποθήκευσης ή απόθεσης υλικών θ. Τη 
διαθεσιµότητα των εκτάσεων που θα καταληφθούν από τα έργα. 
ι.       Και γενικότερα οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα µπορούν κατά οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, 
την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 
Επισηµαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα εκτελούνται στην 
περιοχή του έργου από τον Εργοδότη ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες, ώστε να τις λάβει ο Ανάδοχος υπόψη 
κατά την µόρφωση της προσφοράς του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών 
από την Υπηρεσία, ή από άλλους Αναδόχους που χρησιµοποιούνται από τον Κύριο του έργου σε εργασίες που 
δεν περιλαµβάνονται στην σύµβαση του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός 
χρησιµοποιεί (ικριώµατα κλπ.) ρυθµίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να µην παρεµβάλλει 
κανένα εµπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους. 
Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά στους όρους της 
σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τη Σύµβαση. 
 
Ιδιαίτερη µέριµνα θα πρέπει να υπάρξει κατά τις εκσκαφές, ώστε να µη δηµιουργηθεί ζηµιά σε άλλα 
υπόγεια δίκτυα, αλλά και να µην προκληθούν ατυχήµατα. 

Υποχρέωση του Αναδόχου να επαληθεύσει τα στοιχεία που χορηγούνται: 

Ο Ανάδοχος οφείλει να επαληθεύσει όλα τα στην διάθεσή του στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν 
συµπληρωµατικές έρευνες κ.λπ., προκειµένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων. 

Η επαλήθευση των διατιθεµένων στοιχείων µε επί τόπου µετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των "ειδικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου", για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο. 
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Άρθρο 17: Προσωπικό – Μηχανολογικός Εξοπλισµός 

Το έργο διευθύνεται εκ µέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της αποδεκτό από την 
επίβλεψη, ή από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης που ορίζεται σαν επιβλέπων εκ 
µέρους του αναδόχου Μηχανικός επί τόπου του έργου αποδεκτός εκ µέρους της Υπηρεσίας. 

Σηµειώνεται ότι ισχύουν τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 138, 139 & 140 του Ν. 4412/16. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση 
όλων των αναφεροµένων στο τιµολόγιο µελέτης εργασιών καθώς και τυχόν νέων συµπληρωµατικών εργασιών. 
Το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να είναι ειδικευµένο και πεπειραµένο 
για το είδος κάθε εργασίας.   Τα συνεργεία θα διαθέτουν την κατάλληλη άδεια για τις εργασίες που θα εκτελούν. 
Η επίβλεψη έχει το δικαίωµα να ζητήσει την άµεση αποµάκρυνση οποιουδήποτε εργάτη, τεχνίτη κ.λπ., όταν 
κατά την κρίση της αυτός δεν έχει τα απαιτούµενα κατά την επιστήµη και την πείρα προσόντα για την κανονική 
εκτέλεση των εργασιών, που έχουν αναληφθεί, ή είναι απειθής, προκλητικός, εριστικός κ.λπ. 

Ο εργολάβος εάν αρνείται ή αναβάλλει την εκτέλεση της ενδεχόµενης διαταγής της επιβλέψεως για 
αποµάκρυνση ορισµένου προσωπικού υπόκειται σε ποινική ρήτρα (σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις) για κάθε 
ηµέρα που περνάει από τη λήψη της σχετικής διαταγής. Ο έλεγχος που ασκείται από τον εργοδότη επί του 
προσωπικού του αναδόχου, έχει σκοπό τη διασφάλιση της αποπεράτωσης των τεχνικών κατασκευών κατά τον 
καλύτερο τρόπο και σε καµία περίπτωση δε µπορεί να ερµηνευθεί ότι καθιστά συµµέτοχο τον εργοδότη στις 
οποιεσδήποτε παραβάσεις του προσωπικού ή στις εκ της ακαταλληλότητας αυτού συνέπειες προς αυτό, προς 
τρίτους ή τις κατασκευές. 
 

Άρθρο 18: Τρόπος εκτέλεσης του έργου 

Όλες γενικά οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους όρους κ.λπ. των στοιχείων της εργολαβίας, τις τυχόν 
νόµιµες τροποποιήσεις αυτών, τα σχέδια λεπτοµερειών που συντάσσονται από την επίβλεψη, τις γενικές αρχές 
άρτιας και επιµεληµένης εργασίας, τις οδηγίες της επίβλεψης, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές, 
τις εγκεκριµένες προδιαγραφές της µελέτης, καθώς και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Κάθε 
εργασία στις λεπτοµέρειες της θα εκτελείται βάσει της ορισµένης στο τιµολόγιο περιγραφής που αφορά στο 
σχετικό άρθρο εργασίας καθώς επίσης και της τεχνικής έκθεσης της µελέτης. 

Για κάθε τι το οποίο δεν καθορίζεται µε ακρίβεια στα σχέδια κ.λπ. στοιχεία της εργολαβίας ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος πριν από την εκτέλεση να ζητήσει έγκαιρα έγγραφες οδηγίες και εντολές, οι οποίες µπορεί να 
αναγράφονται και στο ηµερολόγιο του έργου. Επίσης, είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται απόλυτα 
αποκαθιστώντας ή τροποποιώντας κάθε εργασία που διαπιστώνεται από τον εργοδότη ως κακότεχνη. 

Κάθε ζηµιά κατά την εκτέλεση των έργων θα επανορθώνεται µε δαπάνες του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της επίβλεψης για κάθε ενδεχόµενη 
τροποποίηση στη µελέτη ή στην εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, εφόσον αυτό έχει εγκριθεί από τον εργοδότη 
και ο ανάδοχος έχει ειδοποιηθεί έγκαιρα γι’ αυτό. 

Υπερσυµβατικές εργασίες που εκτελέσθηκαν χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας δεν αναγνωρίζονται ούτε 
δηµιουργούν δικαίωµα πληρωµής για τον ανάδοχο. Για ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών και µέχρι της οριστικής παραλαβής, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 155, 156, 
157 & 159 του Ν. 4412/2016. Για τις ευθύνες του αναδόχου για ελαττώµατα που διαπιστώνονται µετά την 
οριστική παραλαβή έχουν εφαρµογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
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Ο Ανάδοχος οφείλει λόγω της φύσης των έργων, εκτελούµενα σε οδούς µεγάλης κυκλοφορίας µέσα σε 
χείµαρρους ή τάφρους, να προνοεί και να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα ώστε τα έργα να µην 
υπόκεινται σε κίνδυνο ζηµιών από βροχές χειµαρρώδεις ή συνεχείς και από συνήθεις ή περιοδικές πληµµύρες. 
Ζηµιά που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία, ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε µη 
χορήγηση των κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο εκτός από 
την περίπτωση υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή ανωτέρας βίας οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 58 του Ν. 3669/08. 
 

Άρθρο 19: Τροποποιήσεις 

Ο εργοδότης έχει δικαίωµα να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα έργα και διαγράµµατα της εργολαβίας, 
χωρίς ο εργολάβος να αποκτά οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης ή άρνησης να συµµορφωθεί εφόσον 
εννοείται πρόκειται για εργασίες που δεν έχει αρχίσει η εκτέλεση τους. Αντίθετα ο εργολάβος δε µπορεί να 
κάνει καµία µεταβολή στο έργο χωρίς έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας. 

Κάθε µεταβολή που θα γίνει χωρίς έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας, βαρύνει αποκλειστικά τον εργολάβο, ο 
οποίος οφείλει εφόσον πάρει τη σχετική εντολή να καθαιρέσει αυτές τις εργασίες τροποποίησης χωρίς καµία 
αποζηµίωση. 

Ο ανάδοχος πριν την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να προβεί σε συσχετισµό και αριθµητικό 
έλεγχο των αναγραφόµενων στοιχείων και σε περίπτωση ασυµφωνίας, να ζητήσει έγκαιρα και εγγράφως από 
τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωµα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την 
έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε τη σύµβαση αναλαµβάνει ρητά να εφαρµόσει πιστά τα σχέδια 
της µελέτης του έργου και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης αυτής. Ισχύουν τα προβλεπόµενα από το 
άρθρο 156 του Ν. 4412/16. 

Γενικά ισχύουν και τα οριζόµενα στα άρθρα 155 & 156 του Ν. 4412/16 ως και η εγκύκλιος 37/95 (αρ. πρωτ. 
∆ΜΕΟ/α/3429/11-9-1995). 
 
 
Άρθρο 20: Αντιθορυβικά µέτρα – Ατµοσφαιρική ρύπανση – Πινακίδες 

Προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η εργοταξιακή σκόνη, το εργοτάξιο καταβρέχεται µε ψεκαστήρες, ιδιαίτερα 
κατά την περίοδο των εκσκαφών. Οµοίως, όταν γίνεται κοπή υλικών στο εργοτάξιο (η οποία καλό είναι να 
διατηρείται στο ελάχιστο και να χρησιµοποιούνται τα προκατασκευασµένα υλικά ως έχουν), γίνεται καταβροχή 
µε ψεκαστήρες του υλικού κατά την κοπή του, προκειµένου να µειώνεται η διάχυση της σκόνης στον αέρα. Για 
την κοπή υλικών από σκυρόδεµα κοκ, χρησιµοποιείται διαµάντι µε κοπής, µε παράλληλη καταβροχή της ακµής 
κοπής. 

Ο καθαρισµός του εργοταξίου γίνεται µε υγρές µεθόδους κι όχι στεγνό σκούπισµα. 

Τα µηχανήµατα και τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στο εργοτάξιο πρέπει να συντηρούνται τακτικά. ∆εν 
πρέπει να λειτουργούν άσκοπα. Όταν δεν παράγουν έργο, παύει η λειτουργία τους. Τα καυσαέρια των οχηµάτων 
και των µηχανηµάτων πρέπει να κατευθύνονται µακριά από το έδαφος και τις τοιχοποιίες, προκειµένου να 
αποφεύγεται η επαναιώρησή τους στο εργοτάξιο, µέσω της εργοταξιακής σκόνης. Οι εξατµίσεις πρέπει να είναι 
τοποθετηµένες σε ικανό ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής τοπική διασπορά των κποµπών. Σε καµία 
περίπτωση δεν τοποθετείται εξάτµιση έµπροσθεν ή σε γειτονία ανοίγµατος κτιρίου. Πρέπει απαραίτητα επίσης 
κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου να τοποθετηθούν σε εµφανές σηµείο του έργου πινακίδες διαστάσεων 2 
Χ 2 Μ περίπου µε την ένδειξη: 
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ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΩΝ    Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

   

γράμματα15εκατοστών 

γράμματα15εκατοστών 

γράμματα15εκατοστών 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

γράμματα15εκατοστών 

ΕΡΓΟ:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΙΔΑΚΩΝ» γράμματα10εκατοστών 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:………………………… 
γράμματα10εκατοστών 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2 .120.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

γράμματα10εκατοστών 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: K.A.E. …………………. γράμματα10εκατοστών 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………… γράμματα10εκατοστών 

 

 

και όποια άλλη πινακίδα απαιτείται από τον Φορέα Χρηµατοδότησης. 

Ο αριθµός των πινακίδων που θα τοποθετηθούν θα καθοριστεί µε εντολή της Επίβλεψης. Ο ∆ήµος Αθηναίων 
διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών των πινακίδων. 

Σε περίπτωση που αθετήσει την υποχρέωση του αυτή ο ∆ήµος Αθηναίων µπορεί να του επιβάλλει πρόστιµο 
µέχρι πεντακόσια ευρώ (500,00)€. 
 

Άρθρο 21: Ώρες εργασίες 

Μετά την αποπεράτωση κάθε επιµέρους εργασίας ο Ανάδοχος µε φροντίδα του και δαπάνη οφείλει να αποδώσει 
το χώρο απολύτως καθαρό και έτοιµο για χρήση. Τα υλικά και εργαλεία του αναδόχου φυλάσσονται µε ευθύνη 
του αναδόχου σε περιφραγµένους χώρους µε επισήµανση για κάθε κίνδυνο. Μετά το πέρας των εργασιών οι 
παραπάνω χώροι αποκαθίστανται στην αρχική τους µορφή και χρήση. 

Για ορισµένα κατεπείγοντα έργα, µε σκοπό τη γρήγορη περαίωση ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να εργασθεί 
υπερωριακά κατά τις Κυριακές και Εορτές, εφόσον διαταχθεί γι’ αυτό έγγραφα από την Υπηρεσία µετά από 
σχετική άδεια από τις αρµόδιες αρχές. 

Καµία αξίωση του εργολάβου για πρόσθετη αποζηµίωση δε θα γίνεται αποδεκτή εξ αιτίας του λόγου αυτού. 
 

Άρθρο 22: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους – Φθορές από εγκαταστάσεις 
και από τον ανάδοχο 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µη παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών από άλλους εργολήπτες που έχει 
εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση τους µε τα µέσα που χρησιµοποιεί (π.χ. 
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ικριώµατα κ.λπ.) και να ρυθµίζει τις εκτελούµενες από αυτόν εργασίες ούτως ώστε να µη παρεµποδίζεται η 
εκτέλεση εργασιών από το κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες. 

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

Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου σε οποιαδήποτε κατασκευή, 
βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που 
υπέστησαν τη ζηµιά ή τη φθορά στην προτέρα τους κατάσταση. Σχετικά ισχύουν τα οριζόµενα από τις διατάξεις 
των άρθρων 138, 139, 140 & 157 του Ν. 4412/16. 
 

Άρθρο 23: Χρήση έργου ή τµήµατος του πριν τη προσωρινή ή οριστική παραλαβή 

Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή τµήµα του, 
εφόσον κατά τη κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για χρήση). 

Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και 
διατηρεί όλα τα δικαιώµατα του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τη σύµβαση. 

Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/16. 
Άρθρο 24: Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργοστασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή του έργου 
(ΣΑΥ και ΦΑΥ) 

Εγκρίνουµε την ένταξη των κατωτέρω άρθρων στην Ε.Σ.Υ. κάθε έργου : 

Κανονιστικές απαιτήσεις 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, διατάγµατα 
αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της Υπηρεσίας αναφορικά µε την 
ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

1. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ) 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο 
ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 

1.1. ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

 1.2. Ορισµός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και ιατρού εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της 
σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις 
υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας 
θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν. 1568/85, Π.∆. 17/96, Π.∆. 305/96, Π.∆. 
294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφαλείας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της 
Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και 
στο αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για τη κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, 
συντονιστή ασφαλείας και γιατρού Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ 
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κ.λπ. ο ανάδοχος µπορεί 
να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη ( Π∆ 95/99, Π∆ 17/96) από το 
Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του επαγγελµατικού Κινδύνου 
(ΕΞ.Υ.Π.Π). 
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1.3. Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ 

1.4. Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων 

1.5. Εκπόνηση διαδικασιών ασφαλείας . Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 

• Αναφορά ατυχήµατος 

• ∆ιερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάση της νοµοθεσίας 

• Αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης 

• Χρήση µέσων ατοµικής προστασίας 

• Εκπαίδευση προσωπικού 

• Ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 

1.6.  Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται 
από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής. 

1.7. ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων του εξοπλισµού των µεθόδων και 
των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι 
συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση των 
επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά. 

1.8. Άλλες προβλέψεις 

• Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του 
Σ.ΕΠ.Ε. 

• Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευση των εργαζοµένων σε θέµατα ΑΥΕ 

• Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζοµένους στο εργοτάξιο 

• Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε τον συντονιστή ΑΥΕ και τους 
υπεργολάβους παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 

1.9. Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. 

Ο συντονιστής ασφαλείας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. και 
συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ. 

Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εµπεριέχονται οι 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται 
σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα 
πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από τη 
Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη , αυτός υποχρεούται στην σύνταξη των 
αδαπάνως για το δηµόσιο. 
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2. Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 

2.1. Γενικά 

• Είδος Έργου και χρήση αυτού 

• Σύντοµη περιγραφή του έργου 

• Ακριβής διεύθυνση του έργου 

• Στοιχεία του κυρίου του έργου 

• Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 

2.2. Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

2.3. Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 

2.4. Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 

2.5. Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 

2.6. Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 

2.7. ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών. 

2.8. Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι 
ικριωµάτων , αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων , ή επιχωµάτων κ.λπ. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την 
εργασία σε ύψος. 

2.9. Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 

2.10. Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε 
φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ. 

Χ= Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου Μ= Μέτρια εκτίµηση κινδύνου Υ= Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον 
απορρέοντες κίνδυνοι. 

2.11. Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 

2.12. Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την 
πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 
12 του Π.∆. 305/96). 

 

3. Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής : 

3.1. Γενικά: 

• Είδος έργου και χρήση αυτού 

• Ακριβή διεύθυνση του έργου 

• Αριθµό αδείας 
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• στοιχεία του κυρίου του έργου 

• στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ 

3.2. Στοιχεία από το µητρώο του έργου : 

• τεχνική περιγραφή του έργου 

• παραδοχές µελέτης 

• τα σχέδια “ως κατασκευάσθη” 

3.3. Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες 
συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κ.λπ. 

Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων 
εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού κ.λπ.) 
στην πυρασφάλεια κ.λπ. 

3.4. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. Το ανωτέρω περιλαµβάνει 

• Τον κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από 
τους χρήστες βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή που θα διανεµηθούν στους χρήστες ώστε 
κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων 

• Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης 
του ακινήτου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής 
λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λπ. 

• Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση 
του έργου. 

Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου και είναι 
στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆/σα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και 
εφαρµογή των ΣΑΥ-ΦΑΥ 

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 

 4. ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από 
το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά την διαµόρφωση της 
προσφοράς του. 
 

Άρθρο 25: ∆ιασφάλιση και έλεγχος ποιότητας έργου 

Στατιστικά στοιχεία 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη και υποβολή στην Υπηρεσία, µε µέριµνα και δαπάνη του των παρακάτω: 

Λήψη, εκτύπωση και παράδοση τριών αντιτύπων, σειράς έγχρωµων φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του 
έργου, παραγωγής υλικών και εκτέλεσης δοκιµών. 
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Τα στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν πριν από την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών. Τα 
στοιχεία αυτά θεωρούνται - κατά συµβατική έννοια - ως ισότιµα µε τις κατασκευές. Συνεπώς η µη υποβολή τους 
θα καθυστερήσει την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης των εργασιών. 
 

Εκθέσεις – Ηµερολόγιο του Έργου 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο ήθελε κρίνει αναγκαίο σχετικά µε την 
ικανότητα και την επάρκεια του Προσωπικού του Αναδόχου, τα υλικά, τις µεθόδους εργασίας, την πρόοδο των 
εργασιών, το εργατικό κόστος κλπ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί µε ακρίβεια και πλήρη 
ενηµερότητα, σύµφωνα µε τους εκάστοτε νόµους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και µητρώα που 
αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί, τους µισθούς, τα ηµεροµίσθια και τα επιδόµατα τους, τις ασφαλιστικές 
και άλλες εισφορές κ.λπ., τις απογραφές του εξοπλισµού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων και υλικών που 
προσκοµίσθηκαν στο εργοτάξιο και χρησιµοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία, καταστάσεις 
σχετικές µε την πρόοδο των εργασιών, τα διαγράµµατα, τους συγκριτικούς πίνακες και λοιπά στοιχεία που θα 
ζητούσε η Υπηρεσία. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χορηγεί στην Υπηρεσία, µετά από σχετική αίτησή της, αντίγραφα από τις 
εκθέσεις καταστάσεις κ.λπ., που αναφέρθηκαν προηγουµένως. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί Ηµερολόγιο του Έργου σε βιβλιοδετηµένα αριθµηµένα φύλλα. Το 
ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά και αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν, αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιµοποιούµενα 
µηχανήµατα, για τα προσκοµιζόµενα υλικά, για τις εκτελούµενες εργασίες µε συνοπτικό τρόπο, για τις 
εργαστηριακές εξετάσεις, για τις εντολές και παρατηρήσεις της Υπηρεσίας, για τυχόν έκτακτα περιστατικά και 
για κάθε άλλο σχετικά µε το Έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

Το ηµερολόγιο υπογράφεται από τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας και του Αναδόχου. Το ένα αποκοπτόµενο 
φύλλο περιέχεται στην Υπηρεσία. Οι εγγραφές στο ηµερολόγιο, όπως αναφέρεται και ποιο πάνω, αποτελούν 
πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναµη του απασχολούµενου Προσωπικού και 
µηχανηµάτων και γενικά την παροχή εικόνας προόδου του έργου. Η Υπηρεσία µπορεί πάντα να ορίσει την 
εγγραφή στο ηµερολόγιο συµπληρωµατικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο 
συγκεκριµένο έργο ή αν ζητήσει από τον Ανάδοχο την τήρηση και άλλων στοιχείων. Αν ο Ανάδοχος δεν 
συµµορφωθεί µε τα παραπάνω, το ηµερολόγιο θα συντάσσεται από την Υπηρεσία, θα κοινοποιείται στον 
Ανάδοχο και θα θεωρείται ότι συντάχθηκε από αυτόν (τον Ανάδοχο). 

Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες για τη σύνταξη του Ηµερολογίου θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα 
παρακρατούνται από τις Πιστοποιήσεις. 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

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. 
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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 ελληνική γλώσσα 
- θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου, της 
υπολοίπου ΕΣΥ και των λοιπών συµβατικών τευχών. 
- 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 
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 έναντι τρίτων 
(παράγραφος 1.4 του παρόντος άρθρου της ΕΣΥ). 
• Τα µηχανήµατα έργου (ΜΕ) που θα χρησιµοποιηθούν κατά την κατασκευή του έργου. Η συγκεκριµένη 
ασφάλιση θα µπορεί να εντάσσεται στο ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» του έργου. 

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 του Ε.Ο.Χ. 

Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε ευρώ. 

Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου της παραγράφου Ζ-1.2 (υποπαράγραφος 1.2.1, 1.2.2 και 1.2.3) 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 ΕΣΥ. 
• Ασφάλιση του έργου «κατά παντός κινδύνου» 
• Η ασφάλιση του έργου «κατά παντός κινδύνου» περιλαµβάνει τα κατωτέρω: 
• Ασφάλιση έναντι υλικών ζηµιών 
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 κλπ. 

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 ζηµιογόνα συµβάντα. 
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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 είναι αποδεκτό να µη περιλαµβάνει ζηµιές προκαλούµενες από τις ακόλουθες αιτίες: 
α) Πολεµική επιχείρηση άλλου Κράτους κατά της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. 
β) Ένοπλη επανάσταση ή Λαϊκή Εξέγερση εντός της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.  
γ) Μόλυνση από ραδιενέργεια, ή ιονίζουσα ακτινοβολία. 
δ) Τις λοιπές εξαιρέσεις που περιλαµβάνει στο ασφαλιστήριο η ασφαλιστική εταιρεία, βάσει διεθνώς αποδεκτών 
κανόνων και οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο έναντι του ΚτΕ 

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 του έργου 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. 
 
∆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. 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Ι.Κ.Α. κ.λπ.) 

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 κ.λπ.). 
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.λπ.). 



32 

 

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 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. 
 
 
 

          Αθήνα, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

 

Ο Συντάξας 
Μηχανικός 

Η Προϊσταµένη 
του Τµήµατος Μελετών, 

Τεκµηρίωσης και             
Προγραµµατισµού 

Ο Προϊστάµενος 
της ∆/νσης Ηλεκτρολογικού 

 
 
 

Νικόλαος Γκούµας 
ΤΕ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ 

ΜΗΧ/ΚΟΣ 
 
 

 
 
 

Ευαγγελία Βασιληά 

ΠΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 
 

∆ηµήτριος Ψύλλος 
ΠΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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