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ΑΡΘΡΟ 1. Ορισµοί – Συντοµογραφίες ορισµοί 

Αντικείµενο της παρούσας Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, σύµφωνα µε τους 

οποίους και σε συνδυασµό µε τους. 

Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιµοποιούνται έχουν το νόηµα που καθορίζεται στην παράγραφο 

1 του Άρθρου 2 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε (παρ.1,2,3,4) και ισχύει  µε το 

άρθρο 2 Ν.4782/21. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. 

• ως «δηµόσιες συµβάσεις έργων» και ως «συµβάσεις έργων» νοούνται οι συµβάσεις που 

έχουν ως αντικείµενο, ένα από τα κάτωθι: α) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη µελέτη και 

την εκτέλεση εργασιών που αφορούν µία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο 

Παράρτηµα II του Προσαρτήµατος Α' και στο Παράρτηµα Ι του Προσαρτήµατος Β ' του 

ν 4412/2016, β) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη µελέτη και την εκτέλεση έργου, γ) την 

υλοποίηση, µε οποιαδήποτε µέσα, έργου ανταποκρινόµενου στις απαιτήσεις που ορίζει η 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή στη 

µελέτη του έργου, 

• ως «έργο» νοείται το αποτέλεσµα ενός συνόλου εργασιών µηχανικού το οποίο επαρκεί 

καθαυτό για την επιτέλεση µίας οικονοµικής ή τεχνικής λειτουργίας. 

• ως «οικονοµικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή 

ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών 

συµπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση έργου. 

• µε τους όρους «γραπτώς» ή «εγγράφως» νοείται κάθε σύνολο λέξεων ή αριθµών το 

οποίο µπορεί να διαβάζεται, να αναπαράγεται και στη συνέχεια να γνωστοποιείται, 

συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται µε 

ηλεκτρονικά µέσα. 

• ως «ηλεκτρονικό µέσο» νοείται ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός για την επεξεργασία 

(συµπεριλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης) και την αποθήκευση δεδοµένων, τα 

οποία διαβιβάζονται, διακινούνται και λαµβάνονται µε τη χρήση ενσύρµατου, 

ασύρµατου, οπτικού ή άλλου ηλεκτροµαγνητικού µέσου, 

• ως «κατώτατα όρια» νοούνται τα προβλεπόµενα στα άρθρα 5 και 235 του ν.4412/2016 

όρια, 

• ως «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)» νοείται το 

Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία 
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για τον προγραµµατισµό και τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων και συµβάσεων, κατά την 

έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της παραγράφου 1 του ν4412/2016, µε τη χρήση 

και εφαρµογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

• ως «χρήστες ΕΣΗ∆ΗΣ» νοούνται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και οι 

οικονοµικοί φορείς που χρησιµοποιούν το ΕΣΗ∆ΗΣ, 

• ως «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)» νοείται το 

πληροφοριακό σύστηµα, που αποτελεί µέρος του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. και έχει ως σκοπό τη 

συλλογή, επεξεργασία και δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δηµόσιες 

συµβάσεις. 

• ως «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων» ή ως «Αρχή» νοείται η Ανεξάρτητη 

∆ιοικητική Αρχή που έχει συσταθεί µε το ν.4013/2011, 

• ως «κράτος - µέλος» νοείται κάθε κράτος που έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

• ως «τρίτη χώρα» νοείται κάθε κράτος που δεν έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

• ως «Ένωση» νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

• ως «Επιτροπή» νοείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

• ως «Σ∆Σ» νοείται η συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων η οποία κυρώθηκε από την 

Ελλάδα µε το ν. 2513/1997 (A'139), 

• οι όροι «∆ηµόσιος Τοµέας», «Γενική Κυβέρνηση» και «Κεντρική Κυβέρνηση» έχουν την 

έννοια που ορίζεται στην παρ. 1 του Άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (A'143), 

• ως «συµφωνητικό» νοείται η γραπτή συµφωνία µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του 

αναδόχου, αναπόσπαστο τµήµα της οποίας αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της 

σύµβασης η προσφορά του αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως τροποποιήσεις της 

συµφωνίας αυτής, 

• ως «ανάδοχος» ή «εργολήπτης» νοείται ο οικονοµικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί 

µε δηµόσια, η κατασκευή έργου. 

 

Πέραν των ανωτέρω στις ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων ισχύουν και οι κάτωθι ορισµοί (παρ. 2, 

Άρθρου 2 ν.4412/2016): 

 

• ως «Κύριος του Έργου» (ΚτΕ) ή «Εργοδότης» νοείται το ∆ηµόσιο ή άλλος φορέας του 

δηµόσιου τοµέα, για λογαριασµό του οποίου καταρτίζεται η δηµόσια σύµβαση ή 

σύµβαση. Στην παρούσα σύµβαση είναι ο ∆ήµος Κάτω Νευροκοπίου. 
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• ως «Φορέας κατασκευής του έργου» νοείται η αρµόδια αναθέτουσα αρχή ή 

υπηρεσία αυτής που έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου. Στην παρούσα σύµβαση 

είναι ο ∆ήµος Κάτω Νευροκοπίου. 

• ως «Προϊσταµένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα 

κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασµό του 

αποφασιστικές αρµοδιότητες, ιδίως σε θέµατα τροποποίησης των όρων της σύµβασης, 

Στην παρούσα σύµβαση είναι για το προ συµβατικό στάδιο κυρίως, είναι η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Κάτω Νευροκοπίου και για τα επόµενα η Οικονοµική 

Επιτροπή  ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κάτω Νευροκοπίου. 

ως «∆ιευθύνουσα υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» νοείται η τεχνική υπηρεσία του 

φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση 

της κατασκευής του έργου, στην παρούσα σύµβαση είναι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  του ∆ήµου Κάτω Νευροκοπίου. 

• ως «Τεχνικό Συµβούλιο» νοείται το συλλογικό όργανο που έχει την αρµοδιότητα να 

γνωµοδοτεί για την έκδοση αποφάσεων, όταν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία ή 

ζητείται από την Προϊσταµένη Αρχή, στην παρούσα σύµβαση είναι το  Τεχνικό 

Συµβούλιο της Π.Ε. ∆ράµας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. 

• ως «επιτελεστικότητα» νοείται το σύνολο των µετρήσιµων ιδιοτήτων ενός έργου, οι 

οποίες αναφέρονται στην ταυτόχρονη ύπαρξη ασφάλειας, λειτουργικότητας και 

αισθητικής εµφάνισης για την τεχνική διάρκεια ζωής του. 
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ΑΡΘΡΟ 2. Αντικείµενο της ΕΣΥ 

Αντικείµενο της παρούσας Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, σύµφωνα µε τους 

οποίους και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους και των άλλων συµβατικών τευχών που 

έχουν εγκριθεί από τον Εργοδότη και την Εργολαβική Σύµβαση που θα καταρτισθεί, θα γίνει 

η εκτέλεση του έργου: 

 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Κ. ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ» 

 

α. Ο όρος "Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας ή "Εργοδότης", σηµαίνει τον ∆ήµο 

Κ. Νευροκοπίου 

β. Ο όρος "Επιβλέπων" που µπορεί να αναφερθεί και ως "Επίβλεψη" ή "Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία" ή "∆ιευθύνουσα Υπηρεσία" σηµαίνει την Υπηρεσία Επίβλεψης του έργου 

που είναι η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του ∆ήµου Κ. 

Νευροκοπίου 

γ. «Προϊσταµένη Αρχή» (Εποπτεύουσα Υπηρεσία) είναι η Οικονοµική επιτροπή  του 

∆ήµου Κ. Νευροκοπίου  που αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 

διαγωνισµού και την κατάρτιση των όρων της σύµβασης που εποπτεύει την εκτέλεση του 

έργου, αποφασίζει για οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της Σύµβασης ή άλλων στοιχείων 

αυτής. Οι διοικητικές πράξεις της Προϊσταµένης Αρχής υπόκεινται στην έγκριση των κατά 

νόµο αρµοδίων οργάνων.  

δ. Ο όρος "Ανάδοχος" ή "Εργολάβος", σηµαίνει το αντισυµβαλλόµενο µέρος, εργολάβο 

δηµοσίων έργων, που αναλαµβάνει έπειτα από δηµοπρασία την εκτέλεση των εργασιών 

που καθορίζονται από τα Συµβατικά Τεύχη. Επίσης τους τυχόν νόµιµους εκπροσώπους 

του, κατάλληλα εξουσιοδοτηµένους να ενεργούν για λογαριασµό του κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης του έργου.  

ε. Ο όρος "Σύµβαση" ή ‘’Εργολαβία’’ ή "Συµβατικά Τεύχη" σηµαίνει τη συµφωνία 

µεταξύ  της Προϊσταµένης Αρχής και του Ανάδοχου και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 2.  

στ. Ο όρος "Ε.Σ.Υ." σηµαίνει την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

 

 



ΤΕΥΧΟΣ : Ε.Σ.Υ.

σελ.8

 

ΑΡΘΡΟ 3. Αντικείµενο της εργολαβικής σύµβασης- Συµβατικά Τεύχη  -  Σύµβαση 

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της ∆.Κ. Κάτω 

Νευροκοπίου, αφού  το υφιστάµενο αποτελείται από διαφόρων πεπαλαιωµένων από άποψη 

τεχνολογιών και υλικών αγωγών. 

Σαν συµβατικά στοιχεία της σύµβασης ορίζονται αυτά που αναφέρονται στην διακήρυξη του 

έργου και ισχύουν µε την ίδια σειρά προτεραιότητας. Η σειρά αύτη αποδίδεται κατωτέρω.  

α) Το συµφωνητικό.  

β) Η ∆ιακήρυξη του έργου  

γ) Η Οικονοµική Προσφορά  

δ) Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης  

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

στ) Τις Τεχνικές Προδιαγραφές   

ζ) Η Τεχνική Περιγραφή.  

η) Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης.  

θ) Οι εγκεκριµένες µελέτες του έργου.  

ι) Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου.  

 

Η Σύµβαση συνάπτεται σύµφωνα µε τα άρθρα 135 και 316  Ν.4412/2016 ,  136 του Ν.4412/16, 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 59 Ν.4782/21, µε την υπογραφή συµφωνητικού 

που πρωτοκολλείται αυθηµερόν στο Πρωτόκολλο του Εργοδότη.  

Το Συµβατικό Αντικείµενο συνίσταται στην ανάληψη και εκ πλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύµβαση και τα αναπόσπαστα Συµβατικά της Τεύχη. 

Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών περιλαµβάνονται και οι παρακάτω:  

α) Η εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα λοιπά τεύχη 

δηµοπράτησης.  

β)Η σύνταξη των απαραίτητων µελετών (στατικών ,αντιστηρίξεων-ευστάθειας πρανών ,κλπ) 

ερευνών, προγραµµάτων, µεθοδολογιών, επιµετρήσεων και λοιπών τευχών και εγγράφων 

που προβλέπονται από τα τεύχη δηµοπράτησης και τις τυχούσες ειδικές συνθήκες του 

έργου 

γ) Η Συντήρηση του έργου για διάστηµα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 
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Αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεσθούν καθορίζονται ως εξής:   

α) Προµήθεια, παραλαβή και µεταφορά στις αποθήκες των απαιτούµενων εφοδίων και υλικών.  

β) Εκσκαφές τάφρων, αντιστηρίξεις , καθαιρέσεις οδοστρωµάτων κ.λπ. για την τοποθέτηση 

των σωλήνων και κατασκευή των αγωγών.   

γ) Μεταφορά υλικών και εφοδίων στις θέσεις κατασκευής.   

δ) Τοποθέτηση και σύνδεση των αγωγών.   

ε) Επαναπλήρωση τάφρων και αποκατάσταση οδοστρωµάτων και άλλων έργων που είχαν 

καθαιρεθεί.  

στ) Κατασκευή των τεχνικών έργων του δικτύου (φρεάτια επισκέψεως κ.λπ.).  Όλες οι 

εργασίες θα κατασκευασθούν και θα επιµετρηθούν όπως ορίζεται στα σχέδια της µελέτης 

και τα άρθρα του τιµολογίου µελέτης.    

 

ΑΡΘΡΟ 4. Συµφωνητικό 

Ως «συµφωνητικό» νοείται η γραπτή συµφωνία µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του 

αναδόχου, αναπόσπαστο τµήµα της οποίας αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της σύµβασης. 

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 

αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι 

(20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και 

ακολουθείται η διαδικασία του Άρθρου 103 , όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 43 

Ν.4782/21,για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση 

β΄ της παραγράφου 1 του Άρθρου 106, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 46 

Ν.4782/21. 

Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύµβασης κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών 

δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα υπηρεσία. ∆ιαφορετικά κάθε 

κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα 
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τα νόµιµα αποτελέσµατα της. 

Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως για την παραλαβή των 

εγγράφων εξουσιοδοτηµένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας 

υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου 

συνοδεύεται από δήλωση και του εξουσιοδοτούµενου προσώπου ότι  αποδέχεται τον γενόµενο 

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

Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή µε ανάλογη εφαρµογή της παραπάνω 

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

διευθύνουσα υπηρεσία. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωµα να ζητά την 

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

την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής έργου, επανυπολογίζονται, σε συνδυασµό µε 

την έκπτωση, οι προβλεπόµενες δαπάνες για το φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), την 

αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου. 

(άρθρα 105 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύουν µε τα άρθρα 45 Ν.4782/21,και 135 του 

ν.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 5. Ισχύουσες διατάξεις 

Για την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του έργου, εφαρµόζονται οι διατάξεις των 

παρακάτω νοµοθετηµάτων όπως ισχύουν: 

� του ν. 4782/2021 (Α΄ 36), 

� του ν. 4605/2019 (Α’ 52), 

� του ν. 4609/2019 (Α’ 67), 

� του ν. 4487/2017 (Α΄ 116), 

� του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), 

� του Π.∆. 71/03-07-2019 και ιδίως του Άρθρου 65 

� του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και119, 

� του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’147),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

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

� του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει 

� του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις»(Α’74) και ειδικότερα το Άρθρο 1 αυτού, 

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

� του Άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 

� του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων», 

� του ν. 3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 

Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 

21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης 

Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335)» 

� του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

� των παραγράφων 4 και 5 του Άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 

Άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων»(Κ∆Ε), 

� του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

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

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

� του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα 

και στοιχεία”, 

� της µε 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 
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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). 

� της µε αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

«Συγκρότηση και ορισµός µελών γνωµοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των 

ληφθέντων επανορθωτικών µέτρων οικονοµικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας 

τους» (ΥΟ∆∆ 279), όπως τροποποιήθηκε µε την όµοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 

(ΥΟ∆∆ 441). 

� της µε αρ. 117384/26-10-2017  Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β') «Ρυθµίσεις 

τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν την 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.)». 

� της µε αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 

� της µε αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 

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

� Γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, Εγκύκλιος, που διέπει την 

εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω.  

 

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. 
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ΑΡΘΡΟ 6. Ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές 

α. Γενικά για την κατασκευή του έργου και των επί µέρους εργασιών θα εφαρµοσθούν: 

• Η Μελέτη & Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

• Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 3669/08 καθώς και όσα 

αναγράφονται στο άρθρο 53 του Ν. 4412/16, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το 

άρθρο 16 Ν.4782/21 

• Οι Ευρωκώδικες. 

• Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ.∆.Ε.), ως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε την απ'αριθ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273 απόφαση του Υπ. 

Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (ΦΕΚ B'2221/30-7- 

2012), περί έγκρισης 440 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και την απ'αριθ. 

∆22/4193 απόφαση του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών (ΦΕΚ B'4607/13-12-2019), περί 

έγκρισης εβδοµήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), 

η Απόφαση ∆22/4193/22-11-2019  (ΦΕΚ 4607Β/2019) του ΥπΥΜΕ  κοινοποίησης 

70 ΕΤΕΠ, η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των οποίων τροποποιήθηκε µε 

τις ∆22/οικ.1989/12-03-2020 (ΦΕΚ 1437Β/2020) και  102843/19-11-2020 (ΦΕΚ 

5234Β/2020) Αποφάσεις του ΥπΥΜΕ και ορίσθηκε η 01-03-2021 

• Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

• Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ.) 2016 εγκεκριµένου µε την Απόφαση 

αρ. Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328/2016 (ΦΕΚ 1561/Β/02-06-2016) του ΥΠΟΜΕ∆Ι. 

• Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµένου Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Χ.) 2008 που 

εγκρίθηκε µε την Απόφαση αρ. ∆14/92330/2008/ (ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008) και ΦΕΚ 

2113/Β/13-10-2008 του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

• Ο Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός οικοδοµικών έργων (αναλόγως και της φύσης 

του έργου). 

• Ο Ελληνικός Κανονισµός φορτίσεων δοµικών έργων. 

• Οι αποφάσεις και εγκύκλιοι που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού 

οπλισµού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστηµάτων προέντασης κ.λπ. 

• Οι Ευρωκώδικες 3, 4, 5 και 6 (αναλόγως και της φύσης του έργου). 

• Ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός(αναλόγως και της φύσης του έργου) . 

• Ο Κανονισµός θερµοµόνωσης κτιρίων(αναλόγως και της φύσης του έργου) . 

• Οι Κανονισµοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (αναλόγως και της φύσης του έργου). 

• Οι Κανονισµοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (αναλόγως και της φύσης του έργου). 
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• Οι Κανονισµοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων(αναλόγως και της φύσης του έργου) . 

• Ο Κανονισµός µελέτης, κατασκευής ελέγχου και συντηρήσεως επικοινωνιακών δικτύων 

οικοδοµών(αναλόγως και της φύσης του έργου) . 

• Οι Κανονισµοί διαθέσεως λυµάτων, ακαθάρτων κ.λπ. (αναλόγως και της φύσης του έργου) 

• Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του Υ∆Ε. 

• Τα Πρότυπα του Ε.Λ.Ο.Τ. 

• Οι τοπικές δεσµεύσεις (π.χ. Αρχαιολογικής Υπηρεσίας) 

• Οι διατάξεις της ∆.Ε.Η., της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ο.Τ.Ε. και γενικά των Ο.Κ.Ω. 

• Οι ισχύοντες κανονισµοί, οδηγίες και διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλοι κανονισµοί 

χωρών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από τους 

Ελληνικούς Κανονισµούς. 

• Οι σχετικές διευκρινιστικές εγκύκλιοι του γραφείου µελετών ΑµεΑ του ΥΠΕΚΑ 

(Εγκ29467/9/13612,   Εγκ42382/13) 

• Οι Κανονισµοί Η/Μ εγκαταστάσεων 

• Το Π∆ 16/96 

• Οι ειδικές ρυθµίσεις  για  τους  κοινόχρηστους  χώρους  που προορίζονται  για την 

κυκλοφορία πεζών. 

• Νόµος 4685/2020 ΦΕΚ A 92 - 07.05.2020 Εκσυγχρονισµός περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, 

ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις. 

• Όλοι οι νόµοι της Ελληνικής νοµοθεσίας και οι τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ και οι κανόνες του 

νόµου και της επιστήµης είτε αναφέρονται ρητώς παραπάνω είτε όχι (αναλόγως και της 

φύσης του έργου). 

β. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πιστή και ακριβή εφαρµογή των όσων καθορίζονται στην 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές και την Μελέτη του έργου. 

Σηµειώνεται ότι τα πρότυπα και κανονισµοί που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι στις πιο 

πρόσφατες εκδόσεις τους, κατά το χρόνο δηµοπράτησης, συµπεριλαµβανοµένων και των 

σχετικών τροποποιήσεων. 

γ. Σύµφωνα µε το άρθρο 130,παρ.1. «Κατά την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων, οι 

οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί από 

το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό ∆ίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
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περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα 

Χ του προσαρτήµατος Α του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. Χρονοδιάγραµµα κατασκευής 

Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος όπως συντάξει και υποβάλει στην ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης, 

Χρονοδιάγραµµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/16, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 64 Ν.4782/21 

, το οποίο µετά την έγκρισή του θα αποτελέσει συµβατικό στοιχείο της εργολαβίας. 

Επίσης ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος όπως συντάξει και υποβάλει στην 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός ενός (1) µηνός από τη λήξη της προθεσµίας ελέγχου της 

µελέτης (20 έως 60 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης), Οργανόγραµµα, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στο άρθρο 138 του Ν. 4412/16, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 

59 Ν.4782/21 και το  145 Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο  64 

Ν.4782/2021 .Το χρονοδιάγραµµα θα ανταποκρίνεται στην προθεσµία που καθορίζεται στο 

άρθρο 15 της παρούσας Ε.Σ.Υ. Το χρονοδιάγραµµα θα συνταχθεί µε την µορφή 

τετραγωνικού πίνακα που θα περιλαµβάνει τις ποσότητες των εργασιών που προβλέπεται να 

εκτελεσθούν ανά µήνα και θα συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα και σχετική έκθεση 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/16.Σε έργα προϋπολογισµού 

>1.000.000€ είναι υποχρεωτική η σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων µε τη µέθοδο της 

δικτυωτής ανάλυσης. (παρ. 3.άρθρο 64 του Ν.4782/2021). Η ∆/νσα Υπηρεσία εγκρίνει ή 

επιστρέφει προς συµπλήρωση ή τροποποίηση το «Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου» 

στον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) 

Με βάση τον προϋπολογισµό του έργου, απαιτείται από τον ανάδοχο η εκπόνηση πριν από 

την έναρξη του έργου, Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθ. 

∆ΕΕΠΠΟΙΚ 502/13-10-00 απόφασης (ΦΕΚ 1265/∆/18-10-2000). 

Σε κάθε δηµόσιο έργο  του οποίου ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό 

1.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των αποφάσεων 

∆ΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β΄ 1265), ∆ΙΠΑ∆/οικ. 611/ 24.7.2001 (Β΄ 1013), 

∆ΙΠΑ∆/οικ.501/1.7.2003 (Β΄ 928) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
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∆ηµόσιων Έργων. Την ποιότητα των δηµόσιων έργων αφορούν και οι παρακάτω αποφάσεις: 

α) ∆ΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (Β΄ 94), β) ∆ΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β΄ 624) του Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, γ) η ∆14/43309/5.3.2001 (Β΄ 332) του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και δ) ∆ΙΠΑ∆/οικ. 

12/13.01.2009 (Β΄ 125Β/ 27.01.2009- (Άρθρο 158-Ν.4412/2016) 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία σε προθεσµία πενήντα (50) 

ηµερολογιακών ηµερών προς έγκριση το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου σε δύο αντίτυπα 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της, και της αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/611/17-7-01 Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε 

/ΓΓ∆Ε. 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών θα πρέπει να επιστρέψει ένα 

εγκεκριµένο αντίτυπο στον ανάδοχο µε τις τυχόν παρατηρήσεις της. 

Κάθε πιθανή αναθεώρηση του παραπάνω Π.Π.Ε., που θα απαιτηθεί, κατά τη διάρκεια των 

εργασιών, από τις ανάγκες του έργου, θα υποβάλλεται για έγκριση στην ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία. 

Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα 

εργαλεία παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκµηρίωσης των 

εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους.   

Η επίβλεψη της εφαρµογής του Προγράµµατος Ποιότητας Έργων, η υλοποίηση των Σχεδίων 

ελέγχων και δοκιµών, καθώς και η αξιολόγηση των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιµών, 

µπορεί να ανατίθενται σε διαπιστευµένους φορείς Επιθεώρησης – Πιστοποίησης, σύµφωνα 

µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 για συστήµατα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001 κατ΄ ελάχιστο στο πεδίο εφαρµογής ΕΑ 28 στην Ελλάδα ή σε χώρα µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συστήµατα διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001, 

για συστήµατα υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001.  

 

ΑΡΘΡΟ 9. Ηµερολόγιο του έργου   

Κατά την εκτέλεση του έργου θα τηρηθεί από τον ανάδοχο  ηλεκτρονικό ηµερολόγιο έργου 

σε ελεύθερο λογισµικό σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Ν. 4782/2021. Η τήρηση ηµερολογίου 

είναι βασικός συµβατικός όρος. Για την άρτια παρακολούθηση και έλεγχο των εργασιών σε 

κάθε εργοτάξιο θα τηρείται ξεχωριστό ηµερολόγιο έργου. Για παράλειψη τήρησης 

ηµερολογίου επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα, άρθρο 65 παρ.4 του Ν.4782/2021, που δεν 

µπορεί να είναι κάτω των εκατό (100), ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ ανάλογα 
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µε το ύψος της συµβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταµένου της, στην οποία ο 

επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης. 

Η ανωτέρα ποινική ρήτρα παράληψης τήρησης ηµερολογίου ορίζεται στο ποσό των 300€  για 

κάθε παράληψης. 

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 146 ν.4412/2016 , όπως  αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει µε 

το άρθρο 65 Ν.4782/2021 

 

ΑΡΘΡΟ 10. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 72, παρ. 

(β) του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 21 του Ν.4782/2021. 

Αυτή καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. 

Ο χρόνος ισχύος αυτής θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά τρείς (3) µήνες από το άθροισµα 

της συµβατικής προθεσµίας, της οριακής προθεσµίας και του χρόνου υποχρεωτικής 

συντήρησης του έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 11. Γενικά περί υλικών και µηχανηµάτων 

α. Η ενσωµάτωση στο έργο της πάσης φύσεως µηχανηµάτων, συσκευών και υλικών, θα 

γίνεται µετά από έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας εφ' όσον έχουν γίνει όλοι οι 

απαραίτητοι έλεγχοι για την συµφωνία τους µε τις προδιαγραφές και έχουν προσκοµισθεί τα 

πιστοποιητικά δοκιµών των κατασκευαστικών οίκων, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές και στην παρούσα Ε.Σ.Υ.  

β. Η έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για ενσωµάτωση, ουδόλως απαλλάσσει τον 

Ανάδοχο από την πλήρη ευθύνη του, για την ποιότητα και απόδοση των µηχανηµάτων και 

την εν γένει πιστή τήρηση των προδιαγραφών. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης έργων 

Η συµµετοχή στον διαγωνισµό του έργου µε την υποβολή προσφοράς αποτελεί αµάχητο 

τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία 

του έργου, και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, 

κυρίως σε ότι αφορά τις κάθε φύσης πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής 

απόθεσης υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού, 
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ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και οδών προσπέλασης, τις µετεωρολογικές συνθήκες 

που συνήθως επικρατούν, τα υδρολογικά στοιχεία, τις φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, 

τη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και 

υπηρεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά 

την εκτέλεση των εργασιών, τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν εργασίες  

που θα εκτελούνται ταυτόχρονα στην περιοχή του έργου από τον ΚτΕ ή από άλλους εργολήπτες, 

τις εκτελεσθείσες απαλλοτριώσεις και εκείνες που παραµένουν ακόµη ανεκτέλεστες και 

οποιαδήποτε άλλα θέµατα που µπορούν µε οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την 

πρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 

Επίσης ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, µε σκοπό τη συµµόρφωσή του, το 

ισχύον θεσµικό πλαίσιο, τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη περιοχή και τις συνθήκες 

του έργου, τα τυχόν διατιθέµενα στοιχεία και πληροφορίες από τις Τοπικές Αρχές, ∆ηµόσιες 

Επιχειρήσεις και Οργανισµούς, καθώς και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας που 

συµπεριλαµβάνονται στο φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν µαζί µε τη διακήρυξη τη βάση 

της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες 

τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους. 

Τονίζεται ότι τα στοιχεία σχετικά µε τις υφιστάµενες συνθήκες, όπως π.χ., ποιότητα υπεδάφους, 

αποτελέσµατα κάθε φύσης ερευνών, στοιχεία κάθε φύσης παρατηρήσεων κτλ., που έγιναν ή 

γίνονται από την Υπηρεσία ή από άλλους, τίθενται στη διάθεση των διαγωνιζόµενων για 

ενηµέρωσή τους και µόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσµεύουν συµβατικά την 

Υπηρεσία, αλλά µπορούν να χρησιµεύσουν ως βοήθηµα για τη σύνταξη των προσφορών. 

Αφήνεται πάντως στην κρίση των διαγωνιζοµένων να αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να 

προβούν µε δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές 

έρευνες ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση ή/και ακριβέστερο καθορισµό των 

στοιχείων που τους διατέθηκαν. Ο Ανάδοχος µε την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως 

ενηµερωθεί στις επιτόπιες συνθήκες. 

Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους 

όρους της σύµβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του 

προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα 

οικονοµικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσµίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. 
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ΑΡΘΡΟ 13- ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στην διαδικασία – Μελέτη συνθηκών 

κατασκευής του έργου – Υποχρεώσεις µελών αναδόχου κοινοπραξίας 

 

Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής 

επάρκειας που ορίζονται στο Π.∆. 71/2019, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.ΕΠ. αντίστοιχη µε την 

εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ή στα Νοµαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία έργου του Άρθρου 

21 της παρούσας 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συµβάσεων, 

σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο Άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν στη στελέχωσή τους τουλάχιστον δύο (2) 

τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α' βαθµίδας και έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β 'βαθµίδας ή δύο (2) τεχνικούς 

Μ.Ε.Κ. Β' βαθµίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ' βαθµίδας για την ανάλογη απαιτούµενη 

κατηγορία του έργου(Οικοδοµικά, Υδραυλικά κλπ), εάν δε πρόκειται για ένωση εργοληπτικών 

επιχειρήσεων ως προς τα οικοδοµικά έργα, οφείλει το κάθε µέλος της ένωσης να έχει στη 

στελέχωσή του τουλάχιστον έναν τεχνικό ΜΕΚ Β΄ βαθµίδας για την ανάλογη απαιτούµενη 

κατηγορία του έργου (Οικοδοµικά, Υδραυλικά κλπ),, (Άρθρο 100 του ν. 3669 /2008). 

Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους ανθρώπινους 

πόρους και την εµπειρία για να εκτελέσουν την σύµβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας . 

Συγκεκριµένα απαιτούνται κατ ελάχιστον να πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις κατ’  

αντιστοιχία µε τους οικονοµικούς φορείς πού είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα και να 

αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και 

ποσοτική άποψη και να προσκοµίσουν κατάλογο των εργασιών που εκτελέσθηκαν την 

τελευταία τριετία(2017-2018-2019), κατά µέγιστο όριο, συνοδευόµενος από πιστοποιητικά 

ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σηµαντικότερων εργασιών και δήλωση σχετικά µε τα 

µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισµό που διαθέτει ο εργολήπτης για την 

εκτέλεση της σύµβασης. 

Η συµµετοχή στην δηµοπρασία, µε την υποβολή προσφορών αποτελεί αδιαµφισβήτητο 

τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών 

κατασκευής του έργου αναφορικά µε τις πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής και οριστικής 

απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, 
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δυνατότητα εξασφαλίσεως εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος 

και οδών προσπέλασης, τις συνήθως κρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες, ή παρόµοιες 

φυσικές συνθήκες εις τον τόπο των έργων, την διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το 

είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκοµένων στην περιοχή κατάλληλων 

εκµεταλλεύσιµων υλικών το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα υλικά και υπηρεσίες) τα οποία θα 

απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών και οιαδήποτε άλλα θέµατα τα οποία µπορούν να 

επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της 

Σύµβασης.  

Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει και θα συµµορφωθεί πλήρως µε τα συµβατικά 

στοιχεία της εργολαβίας, τα οποία περιλαµβάνονται στον φάκελο της δηµοπρασίας και 

αποτελούν µαζί µε την διακήρυξη και την Ειδική Συγγραφή, την βάση της προσφοράς του, 

καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, 

που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. Παράλειψη του Αναδόχου για 

ενηµέρωσή του, µε κάθε δυνατή πληροφορία, αναφορικά µε τους όρους της Σύµβασης, δεν 

απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του µε τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις. 

Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό: Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό αποτελεί 

τεκµήριο, ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της ∆ιακήρυξης και των λοιπών 

τευχών δηµοπράτησης (έγγραφα της σύµβασης) και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης 

του έργου. 

Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από Κοινοπραξία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, κατά την 

κατάρτιση και υπογραφή της Σύµβασης κατατίθεται από τα µέλη της Κοινοπραξίας 

συµβολαιογραφική πράξη µε την οποία αναλαµβάνουν αλληλέγγυα και µε ολόκληρη ευθύνη 

απέναντι στον Κύριο του έργου και διορίζουν τον κοινό εκπρόσωπό τους και τον αναπληρωτή του 

προς τον Κύριο του έργου και τις διάφορες Υπηρεσίες. Κατά τα λοιπά, σχετικά µε την ανάληψη και 

την εκτέλεση του έργου ή την αντικατάσταση µέλους της Κοινοπραξίας ισχύουν τα ειδικώς 

οριζόµενα στο Άρθρο 140 του Ν. 4412/2016 

 
ΑΡΘΡΟ 14. Μέτρα Ασφάλειας Κυκλοφορίας- Σήµανση 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει, µε δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση 
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µέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των έργων, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις 

αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από 

το εργαζόµενο σ' αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που 

απασχολούνται στο έργο του. Με τον όρο εξασφάλιση της κυκλοφορίας νοείται τόσο η 

διατήρηση ασφαλών συνθηκών για τη διεξαγωγή της, όσο και η επίτευξη συνθηκών 

συνέχισης της διεξαγωγής της, έστω και µε κατάλληλες παρακάµψεις ή άλλα προσωρινά 

έργα. 

Οι σχετικές εργασίες δεν θα πληρωθούν ιδιαίτερα στον ανάδοχο, αλλά θα περιληφθούν από 

αυτόν ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς του. 

Η ανάγκη ταυτόχρονης διεξαγωγής της κυκλοφορίας µε την εκτέλεση των εργασιών, πρέπει 

να ληφθεί υπ' όψη από τον ανάδοχο κατά την εξέταση των συνθηκών του έργου πριν από την 

σύνταξη της προσφοράς του, και οι δυσκολίες που θα προκύψουν εξ αυτής της αιτίας δεν 

δηµιουργούν στον ανάδοχο το δικαίωµα απαίτησης οποιασδήποτε αποζηµίωσης ή παράτασης 

στην προθεσµία του έργου. 

Με την έναρξη των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο Ανάδοχος 

υποχρεώνεται µε δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή του, να προβαίνει στην 

πλήρη σήµανση του εργοταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήµανση κάθε επικίνδυνης 

θέσης, σύµφωνα µε: 

1. Τον τελευταίο σε ισχύ Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) 

2. Την εγκύκλιο τ. Υ.∆.Ε. ΒΜ 5/ 30058 / 6-12-82, µε την οποία εγκρίθηκε η Π.Τ.Π. που 

αναφέρεται στη σήµανση έργων που εκτελούνται "σε κατοικηµένες περιοχές" (ΦΕΚ 121 

Β/23.3.83). 

3. Την εγκύκλιο τ. Υ.∆.Ε. ΒΜ 5/ 30428 / 17.6.80 µε την οποία εγκρίθηκε η Π.Τ.Π. που 

αναφέρεται στησήµανση έργων που εκτελούνται "έξω από κατοικηµένες περιοχές" (ΦΕΚ 

589 Β/30.6.80 

4. Το Τεύχος Εργοταξιακής Σήµανσης Αυτοκινητοδρόµων που συντάχθηκε από την 

ΕΥ∆Ε/ΠΑΘΕ και κοινοποιήθηκε µε το υπ' αρ. 8280 / 24.10.97 έγγραφο του Γραφείου 

Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 

5. «Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελουµένων Έργων σε Οδούς εντός και εκτός κατοικηµένων 

περιοχών» που εγκρίθηκε µε την αριθ. ∆ΙΠΑ∆/οικ.502/1-7-2003 απόφαση Υφυπουργού 

ΠΕΧΩ∆Ε. 
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Υποχρεούται επίσης: 

α) Να προβαίνει µε δαπάνες του, κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών στην τοποθέτηση 

όλων των προσωρινών σηµάτων, φανών, αντανακλαστικών πινακίδων, σηµάτων, 

τροχονόµων, φωτεινών σηµατοδοτών κλπ, που απαιτούνται, κατά τα διεθνή πρότυπα και 

τις εγκεκριµένες σχετικές προδιαγραφές για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 

στην οδό και τις παρακαµπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα 

 εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα και την νύχτα για την ασφαλή καθοδήγηση πεζών 

και τροχοφόρων. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα από 

υπαιτιότητα των έργων, ακόµη και εκείνων που εκτελούνται απολογιστικά. β) Στην 

περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει την σήµανση µε ελλείψεις υπόκειται σε ανέκκλητη 

ποινική ρήτρα σαράντα πέντε (45,00) € για κάθε µη τοποθετηµένο στην θέση που 

επιβάλλεται ή κακώς τοποθετηµένο σήµα. 

Η υπηρεσία µπορεί επίσης να εκτελέσει την σήµανση σε βάρος και λογαριασµό του 

αναδόχου, όταν ο τελευταίος δεν συµµορφώνεται προς τις σχετικές διαταγές της. 

Ανεξάρτητα όµως από την λήψη ή µη από την υπηρεσία των µέτρων αυτών, ο ανάδοχος 

του έργου δεν παύει να έχει ακέραιη την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί από την 

αµέλεια του αυτή και ευθύνεται αποκλειστικά και µόνο αυτός για την συνεχή σήµανση της 

οδού µε προσωρινά, κατά τα διεθνή πρότυπα και τις εγκεκριµένες σχετικές προδιαγραφές, 

σήµατα, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ανάδοχος µε το προσωπικό του, που απασχολείται 

στην εκτέλεση του έργου, έχει συνεχή αντίληψη των θέσεων της οδού που χρειάζονται 

σήµανση και ενηµερώνονται συνέχεια πάνω στην ανάγκη προσαρµογής τους και της 

επανατοποθέτησής τους σε κατάλληλες θέσεις της οδού µε την πρόοδο των έργων, ενώ 

η επίβλεψη δεν διαθέτει επί τόπου προσωπικό για να υποδεικνύει κάθε φορά τα µέτρα 

σήµανσης που πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο. 

γ) Τονίζεται ιδιαίτερα ότι στην αρχή του έργου από κάθε κατεύθυνση και κατά περίπτωση σε 

ενδιάµεσα τµήµατα όπου αλλάζουν οι συνθήκες κυκλοφορίας, θα υπάρχει φωτεινό 

αναλαµπών σήµα µεγάλου µεγέθους για προειδοποίηση των οδηγών. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ∆ιεύθυνση του έργου από τον Ανάδοχο 

Λόγω της φύσης και σηµασίας του έργου, ο κατά το άρθρο 139 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνος 

της διεύθυνσης του έργου από την πλευρά του Αναδόχου πρέπει να είναι Μηχανικός ΠΕ, µε 

εµπειρία στην κατασκευή παροµοίων έργων, ο οποίος θα παρευρίσκεται ως επί τόπου του 
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έργου και ως προϊστάµενος του εργοταξίου. Η έγκριση των τεχνικών υπαλλήλων του 

αναδόχου θα γίνεται µε αποδοχή από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

Για έργα προϋπολογισµού πάνω από τρία εκατοµµύρια (3.000.000,00) ευρώ, η ελάχιστη 

τεχνική στελέχωση του εργοταξίου καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3) τεχνικούς ανάλογων 

προσόντων και πείρας, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον πρέπει να είναι 

διπλωµατούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) και ένας (1) τουλάχιστον 

πτυχιούχος ανωτάτου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Α.Τ.Ε.Ι.). Για το προσωπικό 

που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόµιση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος 

ασφάλισης των εργαζοµένων. Η έγκριση των τεχνικών υπαλλήλων του αναδόχου θα γίνεται 

µε αποδοχή από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

- Με την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει στη ∆/νσα Υπηρεσία 

δήλωση αναθέσεως της διεύθυνσης και παρακολούθησης επί τόπου όλων των εργασιών 

κατασκευής του έργου σε αρµόδιους συνεργάτες του Μηχανικούς που έχουν τα ως άνω 

καθορισµένα νόµιµα προσόντα ή στον εαυτό του εφ' όσον έχει τα νόµιµα προσόντα (άρθρο 

139 του Ν.4412/2016) 

- Εφ' όσον κατά τη διάρκεια του έργου, αλλάξει ο επί τόπου του έργου µηχανικός, οφείλει 

να καταθέσει νέες δηλώσεις αναθέσεως παρακολούθησης επί τόπου από τον καινούργιο 

Μηχανικό και για το τµήµα του έργου που αποµένει. 

- Η αµοιβή για την διεύθυνση — παρακολούθηση επί τόπου των εργασιών µε όποιο τρόπο 

κι αν προκύπτει, περιλαµβάνεται στην προσφορά του αναδόχου, και βαρύνει 

αποκλειστικά αυτόν. 

- Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η ∆ιευθύνουσα το έργο 

Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο 

οποιουδήποτε απασχολουµένου σ αυτό στη περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για 

οποιοδήποτε λόγο. 

- Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία µπορεί πάντα να διατάσσει την αποµάκρυνση του προσωπικού 

που κρίνεται δικαιολογηµένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου.  
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ΑΡΘΡΟ 16. Εφαρµογή µελέτης 

 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τα εγκεκριµένα σχέδια και τα άλλα 

στοιχεία της µελέτης καθώς και τις οδηγίες από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (παράγρ.1 άρθρο 

138 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο   59 Ν.4782/2021). Οι 

έγγραφες εντολές που δίνονται από τη ∆/νουσα Υπηρεσία για τη συµπλήρωση ή 

τροποποίηση των στοιχείων της µελέτης, σύµφωνα µε τις παραγρ. 1 & 3 του άρθρου 156 του 

Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο   75 Ν.4782/2021 καθώς και η 

εκτέλεση των εγκεκριµένων συµπληρωµατικών εργασιών, είναι υποχρεωτική για τον 

ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργα που 

έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση 

µεταβολή επιφέρει µείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται µόνο η αξία των 

ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγµατι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρµογή 

των διατάξεων για κακοτεχνία (παράγρ. 3 άρθρο 138 του Ν. 4412/2016), όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 59 του Ν.4782/2021. 

Κατ' εξαίρεση, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της ∆/νσας Υπηρεσίας για τροποποιήσεις 

ή συµπληρώσεις µπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο των έργων. Στην περίπτωση 

αυτή πρέπει να γίνεται σχετική καταχώρηση στο ηµερολόγιο του έργου. Αν τη διαταγή αυτή 

δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενηµερώσει αµελλητί εγγράφως τη ∆/νσα Υπηρεσία για την 

έκδοση υπηρεσιακής εντολής, η οποία οφείλει να εκδοθεί εντός τριών εργασίµων ηµερών από 

την έγγραφη ενηµέρωση του ηµερολογίου. Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί µερικά ή ολικά τις 

εντολές του επιβλέποντα, ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει 

σύµφωνα µε την εντολή της επίβλεψης µέχρι τη λήψη της εντολής της ∆/νσας Υπηρεσίας 

(παράγρ. 4 άρθρο 138 του Ν.4412/2016, (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 59 

του Ν.4782/2021). 

 

ΑΡΘΡΟ 17. Μητρώο Έργου 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει το µητρώο του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 

170 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 84 του Ν.4782/2021, 

µε ακριβές περιεχόµενο όπως καθορίζεται στην Αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 466/05-04-2017 
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Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και µεταφορών, όπως αυτό θα κατασκευαστεί τελικά. Το 

µητρώο θα συνταχθεί σε τρία (3) αντίτυπα και θα περιλαµβάνει οπωσδήποτε και τα εξής: 

• Περιγραφική Έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των µεθόδων που 

χρησιµοποιήθηκαν, των δυσκολιών κ.λπ., καθώς και πίνακες απογραφής που εµφανίζουν 

όλα τα τεχνικά διακριτά αντικείµενα που συγκροτούν το συνολικό έργο. 

• Πλήρη καταγραφή όλων των εγκεκριµένων µελετών καθώς και των υποστηρικτικών 

αυτών, µε τις τελικές τροποποιήσεις εφόσον υπάρχουν και τις εγκριτικές αποφάσεις τους 

• Έγχρωµες φωτογραφίες και διαφάνειες που θα ληφθούν κατά τα διάφορα στάδια 

εκτέλεσης του έργου και θα τοποθετηθούν σε χωριστό ευπαρουσίαστο τεύχος. 

• Πίνακα απογραφής, κατά τρόπο περιληπτικό, των στοιχειωδών έργων που συγκροτούν το 

όλο έργο. 

• Ακριβή σχέδια βάσει των οποίων κατασκευάστηκε το έργο (σχέδια «όπως 

κατασκευάστηκε-as built»), σε κατάλληλη κλίµακα µε στοιχεία υψοµετρικών αφετηριών 

Τα σχέδια «όπως κατασκευάστηκε» των πάσης φύσεως δικτύων δηµοσίων φορέων η 

ιδιωτικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών υπηρεσιών, τα οποία ευρίσκονται µέσα στο 

εύρος κατάληψης που ορίζεται στην εγκεκριµένη οριστική µελέτη του δηµόσιου έργου 

Τα ως άνω σχέδια θα παραδοθούν και σε ψηφιακή µορφή (.dwg ή .dxf). 

• Τεύχος για όλες τις δοκιµές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου µε αντίγραφα όλων των 

αντίστοιχων πιστοποιητικών των εργαστηρίων και/ ή του/των Οίκου/ων Ποιοτικού 

Ελέγχου (Ο.Π.Ε.) 

Η εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε αν, µετά το τέλος των εργασιών, δεν 

υποβληθεί στην ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία το Μητρώο των έργων. 

Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου των έργων επιβαρύνουν τον Ανάδοχο, 

καθοριζοµένου σαφώς ότι περιλαµβάνονται στην οικονοµική του προσφορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 18. Προθεσµίες - Ποινικές ρήτρες 

Ορίζεται συνολική προθεσµία περατώσεως του έργου δέκα οκτώ  (18) µήνες από την 

υπογραφή της Εργολαβικής Σύµβασης. 

Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον Ανάδοχο για υπαίτια εκ µέρους του υπέρβαση της 

συνολικής προθεσµίας ή των αποκλειστικών προθεσµιών αν ορίζονται, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/16, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο   67 

του Ν.4782/2021. 
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Με τη σύµβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, 

αν ο ανάδοχος υπερβεί, µε υπαιτιότητα του, τη συνολική και τις τεθείσες τµηµατικές προθεσµίες 

κατασκευής του έργου εφόσον υφίστανται. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη 

απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο 

λογαριασµό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριµένης 

συνολικής προθεσµίας και των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών δεν ανακαλείται. Οι 

ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών ανακαλούνται 

υποχρεωτικά, αν το έργο περατωθεί µέσα στην εγκεκριµένη συνολική προθεσµία δηλαδή 

εγκεκριµένη προθεσµία και χορηγηθείσα οριακή προθεσµία εφόσον συντρέχει περίπτωση. 

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

προθεσµίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και 

επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη 

σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις 

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

είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. 

Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύµβασης δηλαδή του συνολικού 

χρηµατικού ποσού της σύµβασης, µαζί µε το ποσό των συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς 

το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας  (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριµένη προθεσµία του έργου δηλαδή 

αρχική συνολική προθεσµία και όλες οι παρατάσεις που έχουν εγκριθεί µετά από σχετικό αίτηµα 

του αναδόχου. 

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριµένης προθεσµίας δεν 

επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς 

Φ.Π.Α.. 

Εφόσον στη σύµβαση ορίζονται τµηµατικές προθεσµίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό 

των ποινικών ρητρών ανά ηµέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή 

τους. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών δεν 

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

Σε περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της 

σύµβασης ήταν ο χρόνος περαίωσης του έργου κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση δ' της παρ. 

2 του Άρθρου 86, οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται, για την υπέρβαση των τµηµατικών 

προθεσµιών καθορίζονται συνολικά σε ποσοστό επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α., το 
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οποίο ισούται µε το γινόµενο «α.εχ», αλλά δεν µπορεί να είναι µικρότερο του τρία τοις εκατό 

(3%), όπου: 

«εχ» είναι η χρονική έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου και 

«α» είναι ο συντελεστής βαρύτητας της χρονικής έκπτωσης, που ορίστηκε στη διακήρυξη του 

έργου» 

Όταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον κύριο του έργου και 

εφόσον αυτό προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης, µπορεί µε τη σύµβαση να περιοριστούν 

οι χρόνοι της προηγούµενης παραγράφου για την επιβολή των ποινικών ρητρών µέχρι το µισό, 

µε ανάλογη αύξηση του ποσοστού της ηµερήσιας ποινικής ρήτρας, διατηρουµένου του 

ανώτατου ορίου της ποινικής ρήτρας. Ειδικά, εφόσον κριτήριο  ανάθεσης της σύµβασης κατά τα 

οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης ήταν ο χρόνος περαίωσης του έργου κατά τα οριζόµενα 

στην περίπτωση (δ) της παρ. 2 του Άρθρου 86, οι ανωτέρω χρόνοι για την επιβολή των ποινικών 

ρητρών µειώνονται στο µισό και τριπλασιάζεται το ποσοστό της ηµερησίας ποινικής ρήτρας. 

Στην περίπτωση αυτή, οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής 

προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) του 

συνολικού ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. (Άρθρο 148, ν.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 19. Χρόνος εγγύησης και συντήρησης των έργων 

Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται 

στη συντήρησή του, και µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή ορίζεται 

σε (15) δεκαπέντε µήνες. Κατά τα λοιπά ισχύει το Άρθρο 171 του ν.4412/2016 όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο  άρθρο 85 του Ν. 4782/2021. Κατά το χρόνο εγγύησης 

και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να 

τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την 

αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισµών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή 

ποιότητα του έργου, εκτελούνται µε έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον 

ανάδοχο. Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το 

χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε 

οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου. Οι εργασίες και 

ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος, ο µορφότυπος του οποίου και η 

συχνότητα καταγραφής συµφωνούνται µε την διευθύνουσα υπηρεσία. 
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ΑΡΘΡΟ 20. Ποσό απροβλέπτων  Αναθεώρηση τιµών 

Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση 

καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που 

καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί µετά την  ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς 

παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι 

οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την 

πλήρη εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των µελετών του έργου και 

υπό την προϋπόθεση να µην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη 

κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική 

σύµβαση. Για τη διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που 

δεν µπορεί να συµπεριλάβει συµπληρωµατικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω 

απρόβλεπτων περιστάσεων.  

Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) επί της 

αξίας της αρχικής σύµβασης, χωρίς το συνυπολογισµό των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., 

για έργα συνολικού προϋπολογισµού ίσου ή µεγαλύτερου του ορίου εφαρµογής της Κοινοτικής 

Νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την απόφαση ∆17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 (Β 941) και δεκαπέντε 

τοις εκατό (15%) για έργα προϋπολογισµού µικρότερου του ως άνω ορίου, σύµφωνα µε την 

απόφαση ∆17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (409 B') και µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε 

απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Το ποσό των απρόβλεπτων 

δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης, ανάλογα µε την προσφερθείσα 

έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η ποσοστιαία αναλογία(παρ.3α), Άρθρο 

156ν.4412/2016). 

Οι βασικές τιµές των ηµεροµισθίων, υλικών, µισθωµάτων και µηχανηµάτων του παρόντος 

αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη χώρα κατά ηµερολογιακό τρίµηνο (αναθεωρητική περίοδος), 

µε βάση τα στοιχεία και δεδοµένα της εικοστής ηµέρας του πρώτου µήνα της περιόδου αυτής. 

Σε όλη τη διάρκεια της κάθε αναθεωρητικής περιόδου, οι αναθεωρηµένες τιµές παραµένουν 

σταθερές. 

Οι συµβατικές τιµές κάθε σύµβασης δηµόσιου έργου αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη χώρα 

κατά ηµερολογιακό τρίµηνο (αναθεωρητική περίοδος) και µε βάση τα στοιχεία και δεδοµένα της 

εικοστής ηµέρας του πρώτου µήνα της περιόδου αυτής. Σε όλη τη διάρκεια της κάθε 

αναθεωρητικής περιόδου οι αναθεωρηµένες συµβατικές τιµές παραµένουν σταθερές. 
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Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγµατικά εκτελέστηκαν µέσα στο 

χρονοδιάγραµµα. Εργασίες που για οποιονδήποτε λόγο εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική περίοδο 

µεταγενέστερη της προβλεπόµενης από το χρονοδιάγραµµα, θεωρούνται για τον υπολογισµό 

της αναθεώρησης ότι εκτελέστηκαν στην αναθεωρητική περίοδο κατά την οποία έπρεπε να 

εκτελεστούν. Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν πριν από την προβλεπόµενη από το 

χρονοδιάγραµµα αναθεωρητική περίοδο, η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση το χρόνο της 

πραγµατικής εκτέλεσης τους. Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν µετά την πάροδο της αρχικής 

συµβατικής προθεσµίας, η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές που ίσχυαν 

κατά την τελευταία αναθεωρητική περίοδο του αρχικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του 

έργου, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  

Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις, καθώς και οι διοικητικές και 

οι παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις, που προβλέπονται κατά τις κείµενες διατάξεις. Κατά τα 

λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 153 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει µε το άρθρο 72 του Ν.4782/2021. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21. Μεταβολή φυσικού αντικειµένου – Αυξοµειώσεις εργασιών – Νέες 

εργασίες  

Τα ισχύοντα εγκεκριµένα Τιµολόγια για τον τυχόν κανονισµό τιµών µονάδας νέων εργασιών 

για την παρούσα εργολαβία είναι τα παρακάτω: 

- Τα εγκεκριµένα τιµολόγια Οικοδοµικών έργων. 

- Τα εγκεκριµένα τιµολόγια Ηλεκτροµηχανολογικών έργων. 

- Τα εγκεκριµένα τιµολόγια Υδραυλικών έργων. 

- Τα εγκεκριµένα τιµολόγια Οδοποιίας. 

-  Τα εγκεκριµένα τιµολόγια έργων πρασίνου 

Για την εκτέλεση τυχόν επειγουσών για την πρόοδο του έργου νέων εργασιών θα 

εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του Ν. 4412/16. όπως αντικαταστάθηκαν 

και ισχύουν µε τα άρθρο 74 & 75  αντίστοιχα του Ν.4782/2021 

Το έργο εκτελείται σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν.  

Οποιαδήποτε µεταβολή του προϋπολογισµού υπόκειται στις διατάξεις του Άρθρου 156 του Ν. 

4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 75 του Ν.4782/2021 

Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριµένης µελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για 
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τη διόρθωση σφαλµάτων της ή τη συµπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται 

από απρόβλεπτες περιστάσεις, που δηµιουργήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου  και µέχρι 

έκδοσης περαίωσης εργασιών σύµφωνα µε παρ. 2 άρθρου 114 Ν.4412/2016 , όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 63 του Ν.4782/2021 

Το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να 

µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στην 

παρ. 4 του Άρθρου 132 ν. 4412/2016. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο υπό τις 

προϋποθέσεις των άρθρων 132 ν. 4412/2016 και  156 ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει µε το άρθρο 75 του Ν.4782/2021. 

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς: 

∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής σύµβασης. 

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

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

∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 

του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής δαπάνης οµάδας εργασιών του 

έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας 

σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή 

ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνης από µία οµάδα εργασιών 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 τεχνικού συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Η έγκριση µεταβολής προϋπολογισµού θα γίνεται µε απόφαση, της Οικονοµικής Επιτροπής του 

∆ήµου Κάτω Νευροκοπίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 22. Αφανείς εργασίες παρ.-7-ΑΡΘΡΟ151 Ν.4412/2016 (70-4782/2021) 

 

Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην 

τελική µορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν 
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είναι τελικά εµφανείς, ποσότητες που παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή άλλα παρόµοια, ο 

ανάδοχος υποχρεούται  σύµφωνα µε το άρθρο 151 Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει µε το άρθρο 70 του Ν.4782/2021,να υποβάλλει δήλωση γνωστοποίησης αφανών 

εργασιών που συνοδεύει υποχρεωτικά την επιµέτρηση αυτών, η οποία συνιστά διακριτή 

επιµέτρηση και περιλαµβάνει δήλωση περί της αλήθειας των στοιχείων, υπογράφεται δε, 

τόσο από τον ανάδοχο όσο και από τους τεχνικούς του άρθρου 139 Ν.4412/2016, περί 

διεύθυνσης έργου από την πλευρά του αναδόχου. Ο ανάδοχος πριν από την επικάλυψη των 

εργασιών αυτών υποχρεούται να καλεί τον/τους επιβλέποντα/ντες να ελέγξει τις εργασίες 

αυτές σε ηµεροµηνία, που δεν απέχει περισσότερο από τρεις (3) ηµέρες από την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης. Ο επιβλέπων/ντες  συντάσσει έκθεση στην οποία επιβεβαιώνεται η 

εκτέλεση των εργασιών αυτών και υποβάλλεται αµελλητί στον προϊστάµενο της 

διευθύνουσας υπηρεσίας. Η έκθεση συνοδεύεται απαραίτητα από επαρκή, για την 

τεκµηρίωση της εκτέλεσης των αφανών εργασιών, αριθµό ψηφιακών φωτογραφιών, οι 

οποίες περιλαµβάνονται στο Μητρώο του έργου. Ο επιβλέπων/ντες  είναι υποχρεωµένος να 

ανταποκριθεί στο αίτηµα ελέγχου των αφανών εργασιών. Ακολούθως, ο ανάδοχος 

ενηµερώνει ηλεκτρονικά τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η παράλειψη 

ελέγχου των αφανών εργασιών µέσα στην ως άνω προθεσµία συνιστά υπερηµερία του 

κυρίου του έργου, αν προκύπτει ότι ο ανάδοχος υφίσταται ζηµία για τον λόγο αυτόν. Η 

έκθεση παραλαβής αφανών  εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την επιµέτρηση αυτών, δεν 

έχει εκτελεστό χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς, παρά µόνο από κοινού µε την 

εγκριτική πράξη της επιµέτρησης αυτής, που εκδίδει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός 

προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 23. Μηχανικός εξοπλισµός και ειδικευµένο προσωπικό 

Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες υποχρεώνεται να προµηθευτεί και 

µεταφέρει επί τόπου του έργου τον απαραίτητο εξοπλισµό δηλαδή όλα τα µηχανήµατα, 

εργαλεία, και προσωρινές εγκαταστάσεις, για την εκτέλεση του έργου. Ο εξοπλισµός αυτός αν 

δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα ευρίσκεται µε µέριµνα και δαπάνες αυτού, χωρίς η υπηρεσία 

να αναλαµβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά. Όλα τα µηχανήµατα θα είναι 

πλήρως εξοπλισµένα, πλήρως λειτουργικά, σε άριστη κατάσταση, επαρκώς συντηρηµένα και 

κατάλληλα για την ασφαλή, έγκαιρη και αποτελεσµατική εκτέλεση του έργου. 

Αν, παρ’ όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα µηχανικά 
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µέσα που προσκοµίστηκαν στο έργο για την εµπρόθεσµη περαίωση των εργασιών, τότε ο 

Ανάδοχος υποχρεώνεται, να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα µηχανικό εξοπλισµό του κλπ, 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Τα φορτηγά, που θα χρησιµοποιηθούν, πρέπει να είναι σκεπασµένα κατά τη µεταφορά των 

υλικών, ενώ υποχρεωτικός είναι και ο κατάλληλος προγραµµατισµός για αποφυγή µεταφορών 

σε ώρες αιχµής και κοινής ησυχίας. Ειδικότερα, την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο η 

∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να επιβάλει αναστολή οποιωνδήποτε 

µεταφορών σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα της ηµέρας (για λόγους κοινής ησυχίας ή 

αποφυγής κυκλοφοριακών αιχµών) χωρίς εκ τούτου να προκύπτει το οποιοδήποτε δικαίωµα 

αποζηµίωσης του Αναδόχου. 

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

κάτωθι: 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 

(αρ. 2). 

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

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

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

µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 

(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: 

Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.^ 

µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 

(αρ. 34, 35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.^, µέρος Β', τµήµα ΙΙ, 

παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ. 2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β', 

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

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 

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

τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 

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

και αρ.4. παρ.7 ). 

 

ΑΡΘΡΟ 24. ∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων 

ΑΕΚΚ 

Υποχρέωση του αναδόχου είναι η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των πλεοναζόντων 

προϊόντων εκσκαφών, καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κλπ. σε εγκεκριµένη µονάδα διαχείρισης 

ΑΕΚΚ. Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους ΑΕΚΚ, των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις  (ΑΕΚΚ), όπως  αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 

4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, βαρύνει 

τον Ανάδοχο, o οποίος µετά από σχετική έρευνα το λαµβάνει υπόψη πριν την σύνταξη και την 

υποβολή της προσφοράς του  

 

ΑΡΘΡΟ 25. Αδρανή υλικά - Υλικά επιχωµάτων 

Τα απαιτούµενα αδρανή υλικά και κατάλληλα γαιώδη υλικά για την κατασκευή των έργων θα 

λάβει ο Ανάδοχος µε ευθύνη και δαπάνες του από οποιαδήποτε κατάλληλη πηγή, 

επιβαρυνόµενος µε όλες τις σχετικές πάσης φύσεως δαπάνες. 

Ο Ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωµένος όπως, προ της χρήσεως οποιασδήποτε πηγής υλικών 

που θα εκλέξει, να προβεί µε µέριµνά του και δαπάνες του στην εξέταση του υλικού της 

πηγής σε εργαστήριο ιδιωτικό ή δηµόσιο, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτού και το 

σύµφωνό του προς τις σχετικές προδιαγραφές της εργολαβίας και να αναφέρει στην 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις πηγές λήψης των υλικών. Ο έλεγχος της ποιότητας των 

χρησιµοποιουµένων εν γένει υλικών θα συνεχίζεται καθ' όλη την διάρκεια εκτελέσεως του 

έργου, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου και κάτω από την παρακολούθηση της 

Υπηρεσίας, η οποία διατηρεί το δικαίωµα διενέργειας οποιασδήποτε δοκιµής ή/και ελέγχου 

ανά πάσα στιγµή. 
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Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 15/14-6-2012 µε αριθ. πρωτ. ∆17α/09/95/ΦΝ 433.β της 

ΓΓ∆Ε/ΥΠΟΜΕ∆Ι θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων 

έργων η αριθµ. 36259/1757/Ε103/23-8-2010 ΚΥΑ «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ)» ,(ΦΕΚ Β' 1312/24-8-2010).  

 

ΑΡΘΡΟ 26. Οδοί προσπελάσεως 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δική του ευθύνη και δαπάνη, να προβεί στη διάνοιξη, 

διαµόρφωση και συντήρηση των οδών προσπελάσεως, µε τα απαιτούµενα τεχνικά έργα, 

προς τις θέσεις λήψεως αδρανών υλικών λατοµείων, ορυχείων, δανειοθαλάµων ή προς τους 

χώρους εναποθέσεως των ακαταλλήλων ή πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής, καθώς και 

προς τα εργοτάξια, στους χώρους εργασίας και τις θέσεις εναποθέσεως των υλικών και 

εφοδίων του έργου. 

Οι δαπάνες αυτές των οδών προσπελάσεως δεν αποζηµιώνονται ιδιαίτερα, διότι έχουν ληφθεί 

υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την υποβολή της προσφοράς του. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση διόδων προς άλλους Εργολήπτες ή 

εργατικό προσωπικό που χρησιµοποιείται από την Υπηρεσία, καθώς και προς άλλες Κρατικές 

Υπηρεσίες, καθώς και προς τους εντόπιους κατοίκους για µετάβασή τους σε αγροτικές και 

άλλες ιδιοκτησίες τους. 

Όσον αφορά στους εν λειτουργία δρόµους ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη ότι δεν µπορεί 

να κυκλοφορήσει όχηµα βάρους µεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή 

του οδοστρώµατος και των καταστρωµάτων των γεφυρών και των άλλων τεχνικών έργων 

της οδού. 

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρέων οχηµάτων ή µηχανηµάτων, ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος, πάντα µετά από συνεννόηση µε τις αρµόδιες Αρχές, να κάνει τις 

αναγκαίες ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κ.λπ. ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. 

Όσον αφορά στην κυκλοφορία των µεταφορικών µέσων και των µηχανηµάτων του, είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών Αστυνοµικών ∆ιατάξεων. 

Ο ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την πλήρη και σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Κ.Ο.Κ. σήµανση ηµέρας και νύκτας των χώρων των εργοταξίων του, µε τις 

κατάλληλες κάθε φορά πινακίδες κλπ σύµφωνα µε την απόφαση ΒΜ3/30058/6-12-82 (ΦΕΚ 

11Β/23-3-83). 
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Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόµατα 

σπινθιρίζοντα σήµατα (flash lights). Εκτός αυτών ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

τοποθετήσει εµπόδια τύπου εγκεκριµένου από την Υπηρεσία στα οποία θα αναγράφονται 

τόσο τα στοιχεία του έργου όσο και του υπευθύνου αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 27. Προστασία του περιβάλλοντος - βλάστησης 

Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ: 

- Η ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία που αφορά την διαδικασία περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων. 

- Άλλες περιβαλλοντικές εγκρίσεις που αφορούν τα συνοδά έργα (δανειοθάλαµοι, λατοµεία 

αδρανών κλπ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

- Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση διαταραχών περιβάλλοντος 

- Λήψη κατάλληλων µέτρων προστασίας της υπάρχουσας βλάστησης 

- Να µην υπάρχει καµία παρέµβαση στο υπάρχον φυσικό περιβάλλον, πλην της απολύτως 

απαραίτητης ζώνης για την κατασκευή του έργου. 

- Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δικές του δαπάνες µετά το πέρας εκτέλεσης των εργασιών να 

επαναφέρει την κατάσταση του ευρύτερου τοπίου στην πρότερα  κατάσταση. 

- Αποφυγή όχλησης περιοίκων. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα 

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

διατίθεται από την Υπηρεσία, για την εκτέλεση των έργων(άρθρο 18, παρ.2 του Ν.4412/2016 

περί υποχρέωσης τήρησης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας) θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε 

ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρίτους, λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δέντρων ή θάµνων, 

απόθεσης υλικών, λόγω κακού χειρισµού των µηχανηµάτων ή καταπάτησης φυτεµένων 

περιοχών από µηχανικά µέσα. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται  στο Νόµο 4685/2020 ΦΕΚ A 92 - 

07.05.2020 Εκσυγχρονισµός περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ενσωµάτωση στην ελληνική 

νοµοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις, στο Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012) όπως 

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

(ΦΕΚ 1312/Β ́/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 
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αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» και εξειδικεύεται µε την 

Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής. 

∆εν θα κοπεί κανένα δένδρο ή δενδρύλλιο χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Για να 

δοθεί η έγκριση ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει σκαρίφηµα, στο οποίο θα έχουν σηµειωθεί 

τα δένδρα ή δενδρύλλια που θα πρέπει να κοπούν. 

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

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

εγκεκριµένες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της) ο ανάδοχος ανεξάρτητα των 

οποιωνδήποτε ευθυνών που να µπορούν να προκύψουν γι αυτόν, είναι υποχρεωµένος να 

αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα (ή το φυσικό περιβάλλον) στην κατάσταση που 

βρισκόταν πριν από την εγκατάστασή του, µε δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται 

οποιασδήποτε χρηµατικής αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας. 

Τέλος ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει και τα µέτρα που υποδεικνύονται από το 

έγγραφο 4923/19-10-2020  του τµήµατος περιβάλλοντος και υδροοικονοµίας  της ΠΕ ∆ράµας 

«Πληροφόρηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου 

ύδρευσης ∆.Κ. Κάτω Νευροκοπίου»,στο Κάτω Νευροκόπι, της Π.Ε.∆ΡΑΜΑΣ» και πιο 

συγκεκριµένα: 

• Κατά την διάρκεια της κατασκευής θα γίνουν µόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για την 

κατασκευή του έργου, 

• Απαγορεύεται η ρίψη  έστω και προσωρινά, µπαζών και άλλων αδρανών σε χώρους  

σε κοίτες  χειµάρρων κλπ και σε επιφάνειες µε αξιόλογη βλάστηση. Τυχόν 

πλεονάζοντα  υλικά εκσκαφών να απορριφθούν σε θέσεις που δεν βλάπτουν το 

περιβάλλον και θα ακολουθούνται τα προβλεπόµενα  στην ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα νια την εναλλακτική διαχείριση 

των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)  (ΦΕΚ 

1312/Β/24-8-2010).Με το πέρας του έργου κατατεθούν στην αρµόδια υπηρεσία 

περιβάλλοντος σχετική βεβαίωση αδειοδοτηµένης εγκατάστασης διαχείρησης ΑΕΚΚ, 

µε τα ανάλογα παραστατικά, από τα οποία να τεκµηριώνεται η ποσότητα περίσσειας 

υλικών εκσκαφών και υλικά των εργασιών καθαίρεσης  ασφάλτου, που δόθηκαν για 

διαχείριση, 
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• Τα αδρανή που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή θα προέρχονται από 

αδειοδοτηµένα λατοµεία και φορείς της περιοχής . 

• Κατά τη φάση κατασκευής του έργου να λαµβάνεται µέριµνα για τον περιορισµό των 

διάχυτων εκποµπών σωµατιδίων από τη διαχείριση τυχόν αδρανών υλικών και υλικών 

επίχωσης, ιδίως κατά τη διάρκεια των ξηρών ηµερών. 

• Τα φορτηγά οχήµατα κατά τη µεταφορά υλικών εκτός του εργοταξίου να είναι 

καλυµµένα, ώστε να µη διαφεύγουν υλικά. 

• Τα µηχανήµατα εργοταξίου θα τηρούν τα όρια εκποµπών που προβλέπει η νοµοθεσία 

(καυσαέρια και θόρυβος). 

• ∆εν θα ρυπανθεί η παρακείµενη περιοχή µε οργανικά υλικά (ορυκτέλαια, καύσιµα). Θα 

τηρούνται τα µέτρα και οι όροι για την εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων 

ορυκτελαίων που προβλέπονται στο Π∆ 82/2004. 

• Θα τηρούνται όλα τα µέτρα για την ελαχιστοποίηση των ρυπογόνων εκποµπών κατά 

την κατασκευή των έργων, που προβλέπει η νοµοθεσία (σκόνη, θόρυβος). 

• Να µη θιγούν ιδιοκτησίες 

• Να σηµανθούν µε προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέµβασης. 

• Θα λαµβάνονται όλα τα µέτρα προστασίας-ασφάλειας των εργαζοµένων. 

• Μετά το τέλος των εργασιών θα γίνει αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου και 

αποµάκρυνση των άχρηστων υλικών, εργαλείων και απορριµµάτων σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία. 

• Επισηµάνεται  ότι τα απόβλητα που θα προκύψουν από τις εργασίες ανακατασκευής 

και αποξήλωσης δοµικών  και άλλων υλικών, θα διατίθενται στο κατά είδος σύστηµα 

εναλλακτικής διαχείρισης. 

• Τα στερεά απορρίµµατα θα διατίθενται στους κάδους του οικείου ∆ήµου. 

• Τα τυχόν υγρά αστικά απόβλητα-λύµατα θα οδηγούνται στο αποχετευτικό δίκτυο του 

∆ήµου, 

• Τα ανακυκλώσιµα υλικά που τυχόν χρησιµοποιούνται θα διατίθενται χωριστά για 

ανακύκλωση 

 

ΑΡΘΡΟ 28. Βλάβες στα έργα – Αναγνώριση αποζηµιώσεων – Ανωτέρα Βία 

Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από 

οποιαδήποτε αιτία , εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του 
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έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση. 

Αν το έργο ή τµήµα αυτού παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή οι βλάβες, κλοπές ή 

βανδαλισµοί από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν 

τον κύριο αυτού εκτός αν άλλως ορίζεται στη σύµβαση. 

Κατ' εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των µόνιµων εγκαταστάσεων του αναδόχου στον τόπο 

των έργων που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον ανάδοχο δικαίωµα 

αποζηµίωσης ανάλογης µε τη ζηµία, το ποσό της οποίας καθορίζεται µε συνεκτίµηση του 

είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριµένη 

περίπτωση. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει µέσα σε οριζόµενη από τον φορέα κατασκευής 

εύλογη προθεσµία τα ελαττώµατα του έργου, που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής και µέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, ο 

φορέας κατασκευής του έργου µπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του αναδόχου µε 

οποιονδήποτε τρόπο, µε την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώµατος του να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωση του απαιτεί 

δυσανάλογες δαπάνες γίνεται σχετική µείωση του εργολαβικού ανταλλάγµατος. 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε 

βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για 

οποιαδήποτε ζηµία που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του 

προσωπικού του ή σε µη χρήση των κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός 

από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις 

βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες. 

Για να αναγνωρισθεί η αποζηµίωση των βλαβών που προξενήθηκαν από ανωτέρα βία ο 

ανάδοχος πρέπει να δηλώσει γραπτώς στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το είδος και την έκταση 

των βλαβών, καθώς και τη δαπάνη για την επανόρθωση της κατά το µέτρο που µπορεί αυτή 

να εκτιµηθεί. Η δήλωση περιλαµβάνει επίσης υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών, 

που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία και αίτηµα αποζηµίωσης για αποκατάσταση τους. 

Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την επέλευση της 

βλάβης. Αν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόµα παραληφθεί οριστικά η 

προθεσµία αυτή ορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία προβαίνει αµέσως 

σε αυτοψία για την εξακρίβωση του περιεχοµένου της δηλώσεως και ιδιαίτερα του είδους και 
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της έκτασης των βλαβών, του χρόνου και των συνθηκών που τις προκάλεσαν και µέσα σε 

πέντε (5) ηµέρες από την υποβολή της δήλωσης του αναδόχου ζητά από την προϊσταµένη 

αρχή να ορίσει επιτροπή από υπαλλήλους, η οποία οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε 

αντιπαράσταση µε τον ανάδοχο και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης των 

βλαβών µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη σύσταση της. Στο πρωτόκολλο εκτίθενται τα αίτια, 

ο χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες, µε περιγραφή όλων των 

στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Επίσης εξετάζεται η ύπαρξη ή όχι της ευθύνης του 

αναδόχου, προσδιορίζεται µε λεπτοµέρεια το είδος και η έκταση των βλαβών και προτείνεται 

ο τρόπος και η δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωση τους. Αν το έργο χρησιµοποιείται, 

η υπηρεσία που το χρησιµοποιεί ειδοποιεί αµελλητί τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για 

παρουσιαζόµενες βλάβες. 

Το πρωτόκολλο της προηγούµενης παραγράφου επέχει θέση πράξης της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας για την υποβολή ένστασης του αναδόχου, σύµφωνα µε το νόµο. Η ένσταση είναι 

απαράδεκτη εφόσον το πρωτόκολλο υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς καµιά επιφύλαξη. 

Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί ή αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, ο προϊστάµενος της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του το κοινοποιεί. Η ένσταση ειδικά στην περίπτωση αυτή 

υποβάλλεται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή µε 

επιφύλαξη του πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίηση αυτού. Υπό την επιφύλαξη του 

τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1, η αποζηµίωση αναγνωρίζεται µε απόφαση της 

προϊσταµένης αρχής που εγκρίνει µε τροποποίηση ή όχι το πρωτόκολλο και αποφασίζει επί 

της ενστάσεως. 

Η αποζηµίωση προσδιορίζεται πάντοτε µε βάση τους συµβατικούς όρους και τιµές. Όταν η 

αποκατάσταση των βλαβών διατάσσεται αφού τελειώσει το έργο και έχουν αποµακρυνθεί οι 

εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αναδόχου, κανονίζονται εύλογες τιµές µονάδας για την 

εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ή εκτελούνται απολογιστικά. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες που έχουν διαταχθεί για την 

αποκατάσταση της βλάβης. Αν από τις βλάβες που προξενήθηκαν στα έργα δηµιουργείται 

κίνδυνος για την ασφάλεια προσώπων ή για πρόκληση σηµαντικών ζηµιών σε τρίτους ή 

περαιτέρω σηµαντικής βλάβης των έργων, ο προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 

µπορεί να εγκρίνει και πριν από την επίδοση της δήλωσης του αναδόχου, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 5 την κατασκευή αναγκαίων επειγόντων έργων, στο µέτρο του δυνατού, έστω 

και αν αυτά δεν αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης που συνάφθηκε µε τον ανάδοχο. Η 
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διαταγή γι' αυτά µνηµονεύει απαραίτητα τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και 

κοινοποιείται στην προϊσταµένη αρχή.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στην κατασκευή των διατασσόµενων εργασιών 

χωρίς χρονοτριβή, διαθέτοντας γι' αυτό όλο το δυναµικό της οργάνωσης του. Η ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία µπορεί, όταν διαπιστώσει ανεπάρκεια της οργάνωσης του αναδόχου για την 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κινδύνων, να εγκρίνει την κατασκευή µέρους ή και του 

συνόλου των διατασσόµενων εργασιών µε οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Όλες οι 

δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών καταβάλλονται από τις πιστώσεις που 

διατίθενται για την κατασκευή του έργου και βαρύνουν τελικά τον κύριο του έργου, εκτός αν 

µε την απόφαση της προϊσταµένης αρχής που εγκρίνει το πρωτόκολλο καταλογισθεί η 

δαπάνη συνολικά ή µερικά σε βάρος του αναδόχου, ως υπαιτίου για τη βλάβη που 

προξενήθηκε στα έργα. 

Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία µπορεί να 

δικαιολογήσει παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό 

διάστηµα. 

Η διαδικασία των παραγράφων 5 έως 7 εφαρµόζεται ανάλογα και για τον καθορισµό της 

αποζηµίωσης του αναδόχου για εργασίες αποκατάστασης ή πρόληψης κινδύνων σε έργα που 

εκτελέσθηκαν, καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βλάβες οφείλονται σε υπαιτιότητα 

του κυρίου του έργου ή σε άλλη αιτία που εξαιρείται από την ευθύνη του αναδόχου. 

Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε 

χρήση πριν από την παραλαβή του κατά τις διατάξεις του παρόντος, εκτελούνται µόνο µετά 

από έγγραφη εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Η εντολή αυτή κοινοποιείται απαραίτητα 

στην προϊσταµένη αρχή. Για διαπίστωση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών συντάσσεται 

ειδικό πρωτόκολλο µεταξύ του προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και του 

αναδόχου. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα κατά τα λοιπά οι 

παράγραφοι 7 και 8 (Άρθρο 157 τουν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το 

άρθρο 76 του Ν.4782/2021). 

 

ΑΡΘΡΟ 29. Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν εναέριες και 

υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆. Οι εργασίες για τις ανωτέρω µετατοπίσεις, εφ' 

όσον είναι µόνιµες, αν τυχόν εµπίπτουν στο εύρος καταλήψεως των έργων ή αν υπάρχουν 
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άλλοι λόγοι, θα εκτελούνται µε τη φροντίδα των Οργανισµών αυτών (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ∆ήµος κ.λπ.) 

και καµιά ανάµιξη οικονοµική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος έχει όµως την 

υποχρέωση να διευκολύνει απροφασίστως την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. 

Αν οι µετατοπίσεις αυτές επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την προθεσµία 

εκτελέσεως των εργασιών, το χρονοδιάγραµµα κατασκευής των έργων, τότε ο Ανάδοχος 

δικαιούται µόνον αναλόγου παρατάσεως προθεσµίας "µε αναθεώρηση" και όχι 

αποζηµιώσεως. 

Η Υπηρεσία επίσης µπορεί να αναθέσει, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, στον Ανάδοχο 

την εκτέλεση έργων µετατοπίσεων αγωγών και δικτύων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην 

εκτέλεση των εργασιών µε σχετική αποζηµίωσή του καθοριζοµένη µε ΠΚΝΤΜ. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει ώστε να παραλάβει από τους 

διαφόρους Οργανισµούς τα σχέδια που δείχνουν τις θέσεις των αγωγών τους στην περιοχή 

του έργου, θα κάνει δε, µε δαπάνες του, δοκιµαστικές τοµές, ώστε να εξακριβωθούν οι 

ακριβείς θέσεις τους. 

Επισηµαίνεται ότι κάθε ζηµιά που θα προκληθεί από τον Ανάδοχο στους διάφορους αγωγούς, 

είτε κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών πλησίον των αγωγών, είτε µετά το πέρας 

τους, και που οφείλεται στην κακή εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής, υποστηρίξεως, 

συµπυκνώσεως κ.λπ., θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 30. Εξασφάλιση γειτονικών ιδιοκτησιών – Απαλλοτριώσεις – Αρχαιότητες 

και άλλα ευρήµατα 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε µέριµνα και δαπάνη του να παίρνει όλες τις προφυλάξεις 

και αναγκαία µέτρα, και σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές 

ιδιοκτησίες, προκειµένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σηµαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Θα 

ασφαλίσει επίσης (βλέπε και Άρθρο 36 της Ε.Σ.Υ.) τον ιδιοκτήτη του Έργου έναντι 

οποιουδήποτε οικονοµικής απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακειµένων ιδιοκτησιών ή 

ενοίκων τους. Η πιο πάνω υποχρέωση του αναδόχου εκτείνεται σ' όλες τις περιοχές όπου 

εκτελούνται εργασίες. 

Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την 

Αρχαιολογική Υπηρεσία, σύµφωνα και µε τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους. Όπου 

υπάρχει πιθανότητα συνάντησης αρχαιολογικών ευρηµάτων και ανάλογα µε το είδος των 

εργασιών που πρόκειται να  εκτελεστούν στη σχετική περιοχή, είναι δυνατόν ο ανάδοχος να 
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υποχρεωθεί να εκτελέσει διερευνητικές τοµές ή και άλλου είδους ερευνητικές εργασίες, 

δηλαδή ανασκαφικό έργο, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας, αποζηµιούµενος σύµφωνα µε 

την Εγκύκλιο ∆17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97. 

Σε περίπτωση αρχαιολογικών τοµών εδάφους αυτές θα πρέπει να διενεργηθούν µε 

προειδοποίηση προς την επίβλεψη, ώστε να παραστεί, η οποία προειδοποίηση πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 4 εργασίµων ηµερών. Αν κατά τις ερευνητικές τοµές, ή την πρόοδο των 

εργασιών διαπιστωθεί η ύπαρξη αρχαίων -οποιασδήποτε ηλικίας -τότε, πέραν της 

ειδοποιήσεως της Επιβλέψεως και της αρµόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων, θα πρέπει αρχικά να 

διακόψει κάθε εργασία στις περιοχές των ευρηµάτων, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα 

για την διατήρηση και διαφύλαξη των εν λόγω αρχαιοτήτων και επισηµαίνεται ότι στη 

συνέχεια οι σχετικές εργασίες θα γίνουν υπό την παρακολούθηση και µε τη συµµετοχή της 

Εφορίας Αρχαιοτήτων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει συνεργεία και µέσα και να διευκολύνει το έργο της 

ανασκαφής, αποζηµιούµενος σύµφωνα µε την Εγκ. ∆17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97. Ο Ανάδοχος 

δεν θα δικαιούται πρόσθετης αποζηµίωσης για σταλίες µηχανηµάτων και συνεργείων και 

άλλες συνέπειες από την καθυστέρηση της βραδείας προόδου των ανασκαπτικών εργασιών. 

Σε κάθε περίπτωση η ιδιοκτησία των ευρηµάτων ανεξαρτήτως του είδους των ανήκει στο 

Ελληνικό ∆ηµόσιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η σχετική Ελληνική Νοµοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 31. Επίβλεψη και ∆ιεύθυνση του έργου  

Η επίβλεψη του έργου θα ασκείται από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 

του ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου (∆ιευθύνουσα Υπηρεσία) , η οποία αποτελεί και την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία. 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία , ορίζει σύµφωνα µε το άρθρο 136 Ν.4412/2016  όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 57 του Ν.4782/2021 σε εύλογο χρονικό διάστηµα ως 

επιβλέποντες και βοηθούς αυτών για το έργο ή τµήµατά του ή είδη εργασιών τεχνικούς 

υπαλλήλους που έχουν την κατάλληλη ειδικότητα, ανάλογα µε τα στελέχη που διαθέτει, τις 

υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση του έργου και του προσωπικού. Οι επιβλέποντες 

αποτελούν τους άµεσους βοηθούς του προϊστάµενου της διευθύνουσας υπηρεσίας στην 

άσκηση των καθηκόντων της που σχετίζονται µε το έργο, όπως αυτά ορίζονται στο παρόν. 

∆εν αποκλείεται η άσκηση της επίβλεψης από τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

Η διευθύνουσα υπηρεσία, όταν ορίζει οµάδα επίβλεψης, περιλαµβάνει τον συντονιστή, τους 
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επιβλέποντες και τους βοηθούς τους, µε σαφώς καθορισµένα καθήκοντα στην απόφαση 

ορισµού. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία  δικαιούται να αντικαταστήσει ή να αναπληρώσει 

τον/τους επιβλέποντα/ντες, µετά από έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο. Επίσης, 

δικαιούται να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα για διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων στα 

εκτελούµενα έργα, µέσα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της. Ο έλεγχος των εκτελούµενων 

έργων θα γίνει σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 136 Ν.4412/2016(άρθρο 57 

του Ν.4782/2021) και 137 του Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 32. Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου  

 

Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις 

τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 

οι οποίες απαριθµούνται στην ισχύουσα νοµοθεσία. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων 

συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρµοδιότητας τους (παρ. 2, Άρθρο 136,ν.4412/2016- άρθρο 57 του 

Ν.4782/2021). 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 138 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε 

το άρθρο 59 του Ν.4782/2021: 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύµβασης και τις 

σύµφωνες προς αυτή και το νόµο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των 

διαφόρων µερών του έργου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριµένα σχέδια ή άλλα στοιχεία της 

µελέτης, τα οποία δεν επιδέχονται τροποποιήσεων ή αλλαγών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις 

διατάξεις του παρόντος. 

Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρµόδιο όργανο για τη συµπλήρωση ή τροποποίηση 

των στοιχείων της µελέτης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 του Άρθρου 156 του 

ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 75 του Ν.4782/2021 καθώς και η 

εκτέλεση των εγκεκριµένων συµπληρωµατικών εργασιών, είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργα που 
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έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση 

µεταβολή επιφέρει µείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται µόνο η αξία των ποσοτήτων 

των εργασιών που έχουν πράγµατι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρµογή των διατάξεων 

για κακοτεχνία. 

Κατ' εξαίρεση, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για 

τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις µπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο των έργων. Στην 

περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει σχετική καταχώρηση στο ηµερολόγιο του έργου. Αν τη διαταγή 

αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενηµερώσει αµελλητί εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, 

για την έκδοση κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών εργασίµων ηµερών από την 

ανωτέρω έγγραφη ενηµέρωση. Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί µερικά ή ολικά τις εντολές του 

επιβλέποντα, ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει, σύµφωνα µε  την 

εντολή της επίβλεψης µέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο όλο 

το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία 

και οποιαδήποτε άλλα µέσα. Ο ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση βαρύνεται µε όλες τις 

απαιτούµενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των µισθών και 

ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες 

για τη µετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής, 

φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µίσθωσης 

µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι, τέλη, δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι 

δαπάνες σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζηµιώσεων ζηµιών στο προσωπικό 

του, στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη 

για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

Οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον 

ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ' 

εξαίρεση, φόροι του ∆ηµοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, 

βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. 

Μεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό 

αντάλλαγµα. Τα δύο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή τις 

παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των 

διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό 
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του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων προστασίας του 

περιβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη µέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωµένος να εκπονεί µε 

ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων 

κ.λπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα.  

Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζηµία που προκαλείται προς 

οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόµενος, εκτός άλλων, και 

για την καταβολή των σχετικών αποζηµιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει µέτρα 

προστασίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), 

όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

∆ηµόσιων Έργων ∆Ι-ΠΑ∆/οικ.177/2.3.2001 (B' 266), ∆ΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) και 

∆ΙΠΑ∆/01Κ889/ 27.11.2002 (Β ' 16), στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις 

ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της 

µελέτης και της κατασκευής του έργου. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αν κατά την 

κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτή 

εφαρµόζονται οι διατάξεις για τις αρχαιότητες. Για την καθυστέρηση των έργων ή διακοπή τους 

από αυτή την αιτία, έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόµου. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων 

ή εργασιών φορέα του δηµόσιου τοµέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της 

εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκµεταλλεύσεις από κάθε 

βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς µείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να 

συµβάλει στην άµεση αποκατάσταση των βλαβών ή διακοπών. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα 

εργοστάσια που κατασκευάζονται τµήµατα του έργου και γενικά σε όλους τους χώρους που 

κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα υπηρεσία. Ο διευθύνων από µέρους της αναδόχου 

επιχείρησης τα έργα υποχρεούται, µετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους 

υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις µεταβάσεις για 

επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής, 

καθώς και των συµβούλων και εµπειρογνωµόνων. 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κάθε τρίµηνο να 

συντάσσει και να στέλνει στην προϊσταµένη αρχή, µέσω της διευθύνουσας υπηρεσίας, 

συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου, αναλόγου περιεχοµένου µε τις 
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αντίστοιχες εκθέσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας που προβλέπονται στην παρ. 8 του Άρθρου 

136 του ν.4412/2016. Οι εκθέσεις αυτές δεν θεωρούνται ως αιτήµατα του αναδόχου, ούτε ως 

παραιτήσεις από δικαιώµατα του και οι απαντήσεις επ' αυτών δεν συνιστούν βλαπτικές πράξεις, 

κατά την έννοια της παραγράφου 1 του Άρθρου 174 του ν.4412/2016 όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 87 του ν. 4782/2021. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 33. Συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο – Τήρηση αστυνοµικών 

διατάξεων 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη συµβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του 

εσωτερικού δικαίου, την κοινοτική νοµοθεσία, καθώς και τη διεθνή νοµοθεσία, που έχει καταστεί 

εσωτερικό δίκαιο. Η κατά τα προηγούµενα συµβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται 

στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συµβατικών του 

υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 

αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη 

συµβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της εσωτερικής νοµοθεσίας άλλων 

κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συµβατικών του 

υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 

αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές. 

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της 

διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρµογή και της οποίας ο µηχανισµός 

κινείται αυτόµατα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του 

κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του. Επίσης ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση 

να ανακοινώνει αµέσως στην Υπηρεσία το περιεχόµενο όλων των δικογράφων ή άλλων 

δηµοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, που του κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση 

των συµβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που 

εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής. 

Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόµων, των Αστυνοµικών και λοιπών 

διατάξεων, υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αµέλεια στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

τις σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα 

ελέγχου και ασφαλείας κτλ., που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της 

ισχύος της σύµβασης. 
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 ΑΡΘΡΟ 34. Εχεµύθεια 

Εκτός αν προβλέπεται άλλως στην κείµενη νοµοθεσία και µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 

σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση των συναπτόµενων συµβάσεων και την ενηµέρωση των 

υποψηφίων και των προσφερόντων, ο αναθέτων φορέας δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που 

του έχουν διαβιβάσει οικονοµικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές, 

συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εµπορικών απορρήτων και των 

εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 

Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονοµικούς φορείς, µε 

σκοπό την προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι 

αναθέτοντες φορείς καθ' όλη τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των 

πληροφοριών που καθίστανται διαθέσιµες σε σχέση µε τη λειτουργία ενός συστήµατος 

προεπιλογής, ανεξαρτήτως του αν αυτό έχει αποτελέσει ή όχι αντικείµενο γνωστοποίησης για 

την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής που χρησιµοποιείται ως µέσο για την προκήρυξη 

διαγωνισµού. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν επίσης να απαιτήσουν από τους οικονοµικούς 

φορείς να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους 

υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιούν κατά την ανάθεση ή 

εκτέλεση της σύµβασης. 

Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης 

πληροφορίας. 

∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις 

προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 

που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της. 

 

ΑΡΘΡΟ 35. Χρηµατοδότηση έργου - επιβαρύνσεις 

Το έργο χρηµατοδοτείται από το από το Υπουργείο Εσωτερικών µέσω του προγράµµατος 

''ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ'' . Η χρηµατοδότηση του έργου πραγµατοποιείται µέσω επενδυτικού 

δανείου που χορηγείται από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, συνοµολογείται µε 

δανειακή σύµβαση µεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
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∆ανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 

του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Οι πληρωµές του Αναδόχου θα υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόµενες κρατήσεις κλπ. ως και 

στην καταβολή του φόρου εισοδήµατος, χαρτοσήµου κλπ. Το ποσοστό Γενικών εξόδων και 

εργολαβικού οφέλους καθορίζεται σε 18%. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην προς το εργατοτεχνικό προσωπικό καταβολή των 

καθοριζόµενων (µε τις εκάστοτε από το Υπουργείου Εργασίας εκδιδόµενες αποφάσεις) 

δώρων λόγω εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και αποζηµιώσεων λόγω απολύσεως 

καθώς και στην καταβολή των νοµίµων εισφορών του υπέρ των ασφαλιστικών και 

επικουρικών Οργανισµών ή Ταµείων. 

Η καταβολή των προβλεπόµενων κρατήσεων θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση κανονικής 

αποδείξεως πριν από την πληρωµή κάθε λογαριασµού. 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των πάσης φύσεως µεταφορικών µέσων. 

Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των φόρων κ.λπ. που αναφέρονται αναλυτικότερα στο 

Ν∆ 4486/66 (ΦΕΚ 131Α/1966). 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξάρτητα τους βάσει των κειµένων νόµων φόρους, τέλη, 

δασµούς και κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων που ισχύουν κατά τη µέρα της 

δηµοπρασίας.  

Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 138 Ν.4412/16, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το 

άρθρο 59 του Ν.4782/2021, οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες 

νόµιµες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που 

δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του ∆ηµοσίου, λοιπά τέλη 

που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο 

που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξοµειώσεις, πλην 

του φόρου εισοδήµατος και τις αυξοµειώσεις αυτού, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο 

εργολαβικό αντάλλαγµα.  

Για το έργο βρίσκει εφαρµογή η παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014 σχετικά 

µε την αντιστροφή της υποχρέωσης απόδοσης ΦΠΑ, οπότε τον ΦΠΑ αποδίδει ο 

αναθέτων φορέας και όχι ο Ανάδοχος, ο οποίος τιµολογεί χωρίς ΦΠΑ.  

Καµία δασµολογική ή φορολογική απαλλαγή δεν αναγνωρίζεται στα καύσιµα και λιπαντικά. 
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ΑΡΘΡΟ 36. ∆απάνες οικονοµικής προσφοράς Αναδόχου 

Στην οικονοµική προσφορά του Αναδόχου περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που 

αναφέρονται στους όρους του Τιµολογίου Μελέτης καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που 

απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και διατάξεις 

κατασκευή του έργου και σύµφωνα µε τα άρθρα της ∆ιακήρυξης δηµοπρασίας, του 

Τιµολογίου και της ΕΣΥ του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 37. Γενικά Έξοδα, Όφελος κλπ. Αναδόχου (Εργολαβικό Ποσοστό), Ειδικές 

∆απάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο 

1. Στην εργολαβία αυτή ισχύει το εξής ποσοστό γενικών εξόδων οφέλους, κλπ. (εργολαβικά 

ποσοστά): ∆έκα οκτώ τοις εκατό (18%) και εφαρµόζεται στο σύνολο των δαπανών 

που πραγµατοποιούνται, όπως για προµήθειες υλικών, µισθώσεις µηχανηµάτων, καύσιµα 

και λιπαντικά, µισθούς, ηµεροµίσθια, λοιπές αποζηµιώσεις και ασφαλιστικές εισφορές των 

εργαζοµένων και κάθε είδους κράτησης, σύµφωνα µε την παράγρ. 2 του άρθρου 126 του 

Ν.4412/2016 

∆εν χορηγείται εργολαβικό ποσοστό επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο 

εργοδότης στον εργολάβο για ενσωµάτωση στο έργο. 

2. Οι πληρωµές που γίνονται µε λογαριασµούς υπόκεινται στις κατά το Νόµο επιβαρύνσεις 

επί του συνολικού ποσού του λογαριασµού. 

3. Σε περίπτωση χρηµατοδότησης του έργου από Κοινοτικά Προγράµµατα η πληρωµή του 

λογαριασµού θα ακολουθεί τη ροή χρηµατοδότησης του Κοινοτικού Προγράµµατος. 

4. Πριν από την είσπραξη οποιουδήποτε λογ/σµού η εργοληπτική επιχείρηση υποχρεούται 

να προσκοµίσει: 

α) Επίσηµο τιµολόγιο για τα ποσά του λογ/σµού. 

β) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας. 

γ) Απόδειξη προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος στο ∆ηµ. Ταµείο 

δ )Πληρωµή των κρατήσεων που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της 

κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/201176, της κράτησης ύψους 

0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 

σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθµ. 

∆ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β' 
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2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.∆.Υ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ∆ΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης 

του Υπουργού Υποδοµών   και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% 

υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ. 

6 του ν. 4412/2016. 

ε) Βεβαίωση του ΙΚΑ ότι εξόφλησε τις προς ΙΚΑ και ΤΕΑΕ∆ΕΕ υποχρεώσεις του για την 

εργασία που εκτελέσθηκε. 

 

Στα Γενικά Έξοδα (ΓΕ) του Αναδόχου συµπεριλαµβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες 

που τον βαρύνουν αποκλειστικά: 

• ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης δηµοπρασίας 

• Την σύναψη της Εργολαβικής Σύµβασης. 

• Την εκτέλεση όλων των απαιτούµενων ερευνητικών και βοηθητικών εργασιών και 

µελετών (τοπογραφική αποτύπωση, χωροσταθµήσεις, χαράξεις, µητρώο έργου, σχέδια 

«as built» κλπ). 

• Την πληρωµή πάσης φύσεως δασµών, φόρων, τελών, κρατήσεων και εισφορών. 

• Την εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργαστηριακών και άλλων ελέγχων δοκιµών (στο 

εργοστάσιο ή στο εργαστήριο ή στο εργοτάξιο ή επί τόπου του έργου κ.λπ.). 

• Την εγκατάσταση εργοταξίου και την αποµάκρυνση αυτού. 

• Την αποζηµίωση ιδιοκτητών, εκµισθωτών ή µισθωτών: 

- Των περιοχών λήψεως δανείων εν γένει χωµατισµών, αποθέσεως τυχόν προϊόντων 

εκσκαφών ή αποθηκεύσεως υλικών γενικά 

- Των προσπελάσεων προς το εργοτάξιο και τις θέσεις λήψεως και αποθηκεύσεως των 

πάσης φύσεως υλικών 

• Τις δαπάνες αποζηµιώσεως των οποιωνδήποτε πηγών λήψεως υλικών (γήπεδα, λατοµεία, 

ορυχεία, χείµαρροι, ποταµοί κ.λπ.) που θα χρησιµοποιηθούν µε έγκριση της Υπηρεσίας, 

καθώς και των οδών προσπελάσεως προς αυτές που ανήκουν, είτε σε οποιοδήποτε 

φυσικό πρόσωπο, είτε σε Νοµικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή ∆ηµοσίου ∆ικαίου κ.λπ. Οι 

δαπάνες αυτές βαρύνουν τον Ανάδοχο, και ο Εργοδότης δεν αναλαµβάνει καµία 

υποχρέωση διενεργείας και διεξαγωγής της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης των θέσεων 

αυτών. 

• Ο Εργοδότης επίσης δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση πρόσθετης αποζηµιώσεως του 
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Αναδόχου για τυχόν δυσχέρειες που µπορεί να παρουσιασθούν στην εξεύρεση και 

εκµετάλλευση των γηπέδων, λατοµείων, ορυχείων και λοιπών πηγών ή για ανάγκη 

δηµιουργίας εγκαταστάσεως λήψεως, θραύσεως, κ.λπ. για χώρων αποθηκεύσεως υλικών 

µακριά από τις πηγές λήψεως, είτε από τυχόν δυσχέρειες µεταφορών από οποιαδήποτε 

αιτία. 

• Την αποζηµίωση γενικώς για κάθε ζηµιά ή ατύχηµα που τυχόν θα προκύψουν κατά το 

στάδιο εκτελέσεως των εργασιών από την ανάγκη εκµεταλλεύσεως πηγών λήψεως 

υλικών συγχρόνως και από άλλη προγενέστερη ή µεταγενέστερη εργολαβία και την 

δηµιουργία και αποκάλυψη γι' αυτό νέων πηγών υλικών, µαζί µε τις σχετικές 

επιβαρύνσεις, για να τελειώσει εµπρόθεσµα η εκτέλεση του έργου. 

• Τις δαπάνες που απαιτούνται για όλες τις ενέργειες που χρειάζονται να γίνουν 

(υποβολή µελετών, κ.λπ.) για την έκδοση όλων των απαραίτητων νοµίµων αδειών από 

δηµόσιους οργανισµούς• Τις δαπάνες που αναφέρονται στα λοιπά άρθρα της παρούσης, 

στους Γενικούς όρους του Τιµολογίου καθώς και στο άρθρο 138 του Ν. 4412/16. 

• Η σύνταξη των Τευχών Αναλυτικών Επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων µετά των 

απαραιτήτων σχεδίων (σε αρχείο τύπου *.dwg για ανάγνωση και επεξεργασία σε 

περιβάλλον AUTOCAD), λογαριασµών ή Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και 

δακτυλογράφησης αυτών σε ανάλογο αριθµό αντιτύπων. Τα παραπάνω στοιχεία θα 

προσκοµίζονται για έλεγχο στον επιβλέποντα προτού δακτυλογραφηθούν ή 

φωτοαντιγραφηθούν. 

• Η λήψη µέχρι έξι (6) φωτογραφιών ανά φάση εργασιών κατ' επιλογή της 

επιβλεπούσης υπηρεσίας, που να παρουσιάζουν τις χαρακτηριστικές φάσεις του έργου. Ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παίρνει, εκτυπώνει και παραδίνει στην ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία αρκετό αριθµό φωτογραφιών και άλλων παραστατικών στοιχείων του έργου 

που εκτελείται, καθώς και να τηρεί, συντάσσει, εκτυπώνει και παραδίνει πλήρη στοιχεία 

αυτού. Οι δαπάνες για όλα τα ανωτέρω βαρύνουν τον Ανάδοχο και περιλαµβάνονται στα 

γενικά έξοδά του. 

• Γενικότερα κάθε έξοδο  που συµπεριλαµβάνεται στην Εγκύκλιο 9 (Α∆Α: 

6Η6Κ465ΧΘΞ-3Φ5) του Υπουργείου Υποδοµών. 

• Έξοδα και κρατήσεις  που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 8371/27.7.2016 συµφωνία 

µεταξύ εργοληπτικών ενώσεων και της ΠΟ- ΕΜ∆Υ∆ΑΣ 6,‰, όπως ισχύει και  ποσοστό 

δυόµισι τοις χιλίοις (2,5‰) υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της 
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Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.∆.Υ. τακτικών υπαλλήλων (µόνιµων ή αορίστου χρόνου) που απασχολούνται 

στο δηµόσιο, ν.π.δ.δ. και στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού, που 

βαρύνει κάθε λογαριασµό πληρωµής έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 39. Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο - Ποιότητα υλικών - 

Έλεγχός τους 

Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιµοποιεί κάθε φορά επαρκή συνεργεία τεχνιτών και εργατών και 

µηχανικά µέσα κατασκευής. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αν κρίνει ότι ο ρυθµός προόδου των 

έργων δεν είναι ικανοποιητικός και σύµφωνος µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, µπορεί να 

απαιτήσει από τον Ανάδοχο να αυξήσει τον ρυθµό των συνεργείων του, τις υπερωρίες, τις 

εργάσιµες ηµέρες, τον αριθµό των µηχανηµάτων και γενικά να πάρει όλα τα ενδεικνυόµενα 

µέτρα για την επιτάχυνση της προόδου των έργων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

συµµορφώνεται µε τις σχετικές εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς καµία πρόσθετη 

αποζηµίωση. 

Η µη συµµόρφωση του Αναδόχου προς τις παραπάνω εντολές και η αποδεδειγµένα 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 

πρόγραµµα των εργασιών, δίνει στον Εργοδότη το δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση και 

να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, σε εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 160 

του Ν. 4412/16, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 78 του Ν.4782/21. Η άσκηση 

των παραπάνω δικαιωµάτων του Εργοδότη κατά του Αναδόχου, δεν απαλλάσσει τον 

τελευταίο από οποιαδήποτε υποχρέωση του που προκύπτει από τη Σύµβαση. 

Εάν ο Ανάδοχος εκτελεί τις εργασίες µε αργό ρυθµό, που δεν ανταποκρίνεται στην πρόοδο και 

στις τµηµατικές προθεσµίες οι οποίες προβλέπονται από το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, µε 

συνέπεια την ηµέρα λήξης κάθε περιόδου να µην έχει συµπληρώσει την ποσότητα της 

εργασίας που προβλεπόταν να εκτελεσθεί µέσα σε αυτή την περίοδο, υπόκειται σε ποινική 

ρήτρα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ,άρθρο 148, όπως αυτό τροποποιήθηκε και 

ισχύει µε το άρθρο 67 του Ν.4782/21. 

Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας δεν µπορεί να ξεπεράσει το ποσοστό 3% της 

αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ.  

Μετά την πάροδο των προθεσµιών που αναφέρονται στο άρθρο 160 του Ν.4412/16 ήτοι:  

i. καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του µηνός από της υπογραφής της συµβάσεως 

την έναρξη των εργασιών ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα και 
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µε τα προβλεπόµενα στη σύµβαση,  

ii. ή υπερβεί µε υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του µηνός, τον 

προβλεπόµενο στη σύµβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης,   

iii. ή υπερβεί µε υπαιτιότητά του, κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες, έστω και µία 

αποκλειστική προθεσµία του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος,   

ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

Παράταση προθεσµιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο λόγω ισχυρισµού άγνοιας της 

υφιστάµενης κατάστασης των έργων, των εδαφικών συνθηκών της περιοχής του έργου, του 

χρόνου εκµετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών, της κατάστασης των οδών προσπέλασης, 

της δυσκολίας προσέγγισης των περιοχών λήψης αδρανών υλικών ή τις αδυναµίας έγκαιρης 

εξεύρεσης εργατών, µηχανηµάτων και υλικών από την ελληνική ή ξένη βιοµηχανία. 

 

ΑΡΘΡΟ 39. Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο - Ποιότητα υλικών - 

Έλεγχός τους 

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων Τεχνικών 

προδιαγραφών. ∆είγµατα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν να χρησιµοποιηθούν. 

Υλικά και λοιπά είδη που χρησιµοποιήθηκαν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται, εφ' όσον 

διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα δείγµατα που απαιτούνται, και τα περιγραφικά στοιχεία 

λαµβάνονται έγκαιρα πριν τη χρήση τους και θα εξετάζονται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 56 του Ν 4412/2016 «Εκθέσεις δοκιµών, 

πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά µέσα» (Άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) και στο Άρθρο 82 

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (Άρθρο 62 της 

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να προσκοµίζουν 

έκθεση δοκιµών από οργανισµό αξιολόγησης της συµµόρφωσης ή πιστοποιητικό που έχει 

εκδοθεί από τέτοιον οργανισµό ως αποδεικτικό µέσο συµµόρφωσης µε απαιτήσεις ή κριτήρια 

που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης 

της σύµβασης. 

Όλα τα υλικά κ.λ.π. που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, 

χωρίς βλάβες  ή ελαττώµατα και θα εναρµονίζονται προς το πνεύµα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα 

των εργασιών µελέτης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των διατάξεων του Άρθρου 138 του Ν. 

4412/16 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 59 του Ν.4782/21. 
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Επίσης, όλα τα υλικά κ.λ.π. για την εκτέλεση των έργων, θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα 

συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές, καθώς επίσης και µε τα 

συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του 

αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την 

ποιότητα, την εµφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λ.π., έπειτα από την προσκόµιση 

σχετικών στοιχείων. Αποδεικτικά στοιχεία, πέραν από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, αποτελούν οι 

σχετικές εγκρίσεις του Υ∆Ε ή  του ΕΜΠ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λ.π.. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών - µηχανηµάτων - συσκευών κ.λ.π., 

να υποβάλλει στη ∆/νουσα Υπηρεσία, πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών κ.λ.π. για 

έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ηµεροµηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών. Αν 

πρόκειται για υλικά κ.λ.π., σειράς βιοµηχανικής παραγωγής, µαζί µε τον κατάλογο θα 

προσκοµίζονται στην Υπηρεσία προσπέκτους και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, 

καθώς και δείγµατα (εάν δεν είναι ογκώδη). Αν πρόκειται για υλικά κ.λ.π. αυτοσχέδια, πρωτότυπα, 

που πρόκειται να παραχθούν ειδικά για το εν λόγω έργο θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία 

δείγµατα, σχέδια ή µοντέλα. Τα παραπάνω δείγµατα κ.λ.π., που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, 

θα φυλάσσονται από αυτήν µέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του 

αναδόχου. 

Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, µηχάνηµα ή συσκευή, 

που δεν είναι σύµφωνα µε τα δείγµατα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. Όλα τα µηχανήµατα και 

συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευαστή, η δε επίβλεψη 

θα µπορεί να παραπέµπει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο µε µέριµνα και δαπάνες «του 

αναδόχου». 

∆ιευκρινίζεται ότι τα ενσωµατωµένα στο έργο υλικά θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα κατά ISO 

και να έχουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης - CE - προς τις τεχνικές προδιαγραφές, από 

αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης. Επίσης θα πρέπει να προσκοµίζονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές τους και η επωνυµία και το τηλέφωνο του αντιπροσώπου ή προµηθευτή τους. Ως 

τεχνικές προδιαγραφές νοούνται εναρµονισµένα πρότυπα (εγκρίσεις από cen/cenelec/ETSI), 

αναγνωρισµένα εθνικά πρότυπα, επίσηµες Ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, ή κοινές τεχνικές 

προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί σύµφωνα µε διαδικασία αναγνωρισµένη από τα κράτη - µέλη 

και έχουν δηµοσιευθεί στην επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προτεινόµενων προϊόντων θα πρέπει να περιέχονται σε κατάλληλα 

πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν την υπαγωγή τους σε µία από τις τρεις αναφερόµενες 
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παραπάνω κατηγορίες. 

Το προαναφερόµενο πιστοποιητικό θα πρέπει να περιλαµβάνει κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Όνοµα και ∆/νση του Οργανισµού Πιστοποίησης 

• επωνυµία και ∆/νση του κατασκευαστή ή του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα 

αντιπροσώπου 

• Περιγραφή του προϊόντος (τύπος, χαρακτηρισµός, χρήση κλπ) 

• ∆ιατάξεις τις οποίες πληροί το προϊόν 

• Ειδικές συνθήκες χρήσης του προϊόντος 

• Τον αριθµό του πιστοποιητικού 

• Προϋποθέσεις και διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού (ανάλογα µε την περίπτωση) 

• Όνοµα και αρµοδιότητα του εξουσιοδοτηµένου προσώπου που υπογράφει το πιστοποιητικό. 

Ελλείψει εγκεκριµένων τεχνικών προδιαγραφών (όπως ορίσθηκαν παραπάνω) ένα προϊόν είναι 

αποδεκτό αν έχει αποδεδειγµένα υποβληθεί σε επιτυχείς δοκιµές και ελέγχους που έχει 

διεξαγάγει αναγνωρισµένος οργανισµός πιστοποίησης της χώρας παραγωγής εφόσον όµως 

αυτές οι δοκιµές και οι έλεγχοι έχουν πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις µεθόδους που ισχύουν 

στην χώρα µας ή µε µεθόδους που αναγνωρίζονται ως ισότιµες από την χώρα µας. ∆ιευκρινίζεται 

ότι οι παραπάνω απαιτήσεις δεν δίνουν κανένα δικαίωµα στον ανάδοχο να ζητά διαφοροποίησης 

των τιµών του συµβατικού τιµολογίου ή αύξηση του συµφωνηθέντος τιµήµατος. 

 

ΑΡΘΡΟ 40. Τοπογραφικές εργασίες, σχέδια εφαρµογής 

Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την εφαρµογή στο έδαφος των 

εγκεκριµένων χαράξεων γίνεται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου, κατά τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας, η οποία ελέγχει την ακρίβεια σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Όλες οι 

δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά µέσα και προσωπικό βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου είναι πιθανό να απαιτηθεί η σύνταξη σχεδίων 

εφαρµογής, διαγραµµάτων και πινάκων, απαραίτητων τόσο για την καλή και έγκαιρη 

εκτέλεση όσο και για την ευκολότερη παρακολούθηση του έργου. Στην περίπτωση αυτή 

πέντε (5) µέρες πριν από την κατασκευή του αντιστοίχου έργου αρµονικά και σύµφωνα µε το 

εγκεκριµένο αναλυτικό χρονοδιάγραµµα ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην 

Υπηρεσία τα πιο πάνω σχέδια εφαρµογής που θα συντάσσεται µε δική του δαπάνη σε τρία (3) 

αντίγραφα. Επίσης αν για οποιαδήποτε αιτία ο Ανάδοχος διαπιστώσει κατά την εκτέλεση των 

εργασιών την ανάγκη αποκλίσεων ή παραλλαγών από την εγκεκριµένη οριστική µελέτη, θα 
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πρέπει επίσης να εκπονήσει σχέδια εφαρµογής, να συµπεριλάβει αυτές τις αποκλίσεις και 

παραλλαγές σε αυτά και να τα υποβάλει συνοδευόµενα από σχετική δικαιολογητική έκθεση, 

όπου θα τις περιγράφει και θα τις δικαιολογεί λεπτοµερειακά. Τα ως άνω θα υποβάλλονται 

επίσης σε τρία (3) αντίγραφα. 

Από τον Εργοδότη εξαρτάται η έγκριση των υποβαλλόµενων µελετών εφαρµογής, συνολικά 

ή µερικά, οπότε γίνεται προσαρµογή των σχετικών όρων της σύµβασης που επικυρώνεται µε 

έγγραφο από την Υπηρεσία. 

Με την υπογραφή του συµφωνητικού, ο Ανάδοχος οφείλει να είναι έτοιµος ώστε, σε 

εφαρµογή της εγκεκριµένης µελέτης, να κάνει τµηµατικά και σύµφωνα µε τον πίνακα 

εργασιών και το αναλυτικό πρόγραµµα εκτελέσεως τη χάραξη, πασσάλωση, χωροστάθµηση 

κ.λπ. των αξόνων κάθε είδους αγωγών που για την τοποθέτησή τους πρόκειται να αρχίσει η 

εκτέλεση των εκσκαφών.  Οι εργασίες αυτές θα εκτελεσθούν από διπλωµατούχο µηχανικό 

που θα προσληφθεί µε µέριµνα, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου.    

Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να προβάλλει καµία αντίρρηση αν σε τµήµατα των αγωγών η χάραξη, 

για διάφορους λόγους, δεν ακολουθήσει την κατεύθυνση και διάταξη που ορίζει η 

εγκεκριµένη µελέτη. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία µπορεί να αποφασίσει τροποποίηση της 

χαράξεως κατά τµήµατα οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά. Αν δεν υπάρχουν πυκνές 

σταθερές υψοµετρικές αφετηρίες στην περιοχή των έργων, ο Ανάδοχος οφείλει να τις 

πυκνώσει. Ο προσδιορισµός των απόλυτων υψοµέτρων των νέων αφετηριών θα γίνει µε 

διπλή γεωµετρική χωροστάθµηση από υπάρχουσες υψοµετρικές αφετηρίες που θα δοθούν 

από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν διαφορές µεταξύ των τοπογραφικών 

διαγραµµάτων της µελέτης και των πραγµατικών στοιχείων του εδάφους, ο Ανάδοχος πρέπει 

να προσαρµόσει κατάλληλα τη χάραξη των αξόνων έπειτα από συνεννόηση µε την επίβλεψη 

και παίρνοντας υπόψη τους κύριους αντικειµενικούς από υδραυλική άποψη σκοπούς της 

µελέτης.  

Ο Ανάδοχος θα αποτυπώσει τις απαιτούµενες λεπτοµέρειες σε κλίµακα συµφωνα µε την 

υπόδειξη της επίβλεψης και θα αναφέρει αριθµητικά τις απαραίτητες διαστάσεις και 

υψόµετρα.  Είναι υποχρεωµένος επίσης να εντοπίσει τις θέσεις των εγκαταστάσεων 

(υδρεύσεως, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου) που επηρεάζουν την εκτέλεση του έργου. Η 

αναγνώριση των στοιχείων, όπου υπάρχουν φρεάτια επισκέψεως, θα γίνεται µέσω των 

στοµίων τους. Ο Ανάδοχος θα αποκαλύψει τα σκεπασµένα καλύµµατα φρεατίων στις θέσεις 

όπου θα πληροφορηθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ότι υπάρχουν αγωγοί.    
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Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία επιπλέον αµοιβή για την αναγνώριση των στοιχείων από τα 

φρεάτια που υπάρχουν, τη σύνταξη σχεδίων για τα έργα που υπάρχουν γενικά και για τα 

σχέδια εκτελέσεως, επειδή η αµοιβή αυτή περιλαµβάνεται στις τιµές του Τιµολογίου. Στις 

θέσεις που δεν υπάρχουν φρεάτια επισκέψεως, η αναγνώριση των τεχνικών στοιχείων θα 

γίνεται µε ερευνητικές τοµές. Οι ερευνητικές τοµές θα γίνονται µόνον κατόπιν αιτήσεως του 

αναδόχου για κάθε µία απ' αυτές και θα εκτελούνται µετά από έγγραφη εντολή της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα αποζηµιώνονται σύµφωνα µε τα άρθρα του τιµολογίου 

προσφοράς. Χωρίς εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας οι ερευνητικές τοµές δεν θα 

αποζηµιώνονται.    

Πριν από την εκτέλεση των ερευνητικών τοµών ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία για έγκριση πίνακα των τοµών των αγωγών. Μετά την εκτέλεση των διερευνητικών 

τοµών ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία σχέδια των τοµών σε κατάλληλη 

κλίµακα, όπου θα παρουσιάζεται η θέση των τεχνικών στοιχείων-αγωγών κοινής ωφέλειας 

Κ.Ω. τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση των τοµών. Ο αριθµός και η σωστή επιλογή 

των θέσεων των πιο πάνω τοµών αφήνεται στην απόλυτη ευθύνη του Αναδόχου. 

Τα σχέδια εφαρµογής θα περιλαµβάνουν γενική οριζοντιογραφία των έργων και µάλιστα των 

αγωγών και των κοντινών τους οικοδοµικών και ρυµοτοµικών γραµµών σε κατάλληλη 

κλίµακα Στοιχεία του τοπογραφικού  υπόβαθρου  καθώς  και στοιχεία των οικοδοµικών και 

ρυµοτοµικών γραµµών, θα προµηθεύεται ο Ανάδοχος από την Υπηρεσία. Η αποτύπωση των  

δικτύων και γενικά όλων των τεχνικών έργων θα γίνει στο σύστηµα του ΕΓΣΑ 87. Οι 

µηκοτοµές των αγωγών θα παραδίδονται σε κατάλληλη κλίµακα, και θα είναι εξαρτηµένα από 

το υψοµετρικό δίκτυο της Υπηρεσίας. Τα σχέδια των τεχνικών έργων θα παραδίδονται σε 

κατάλληλη  κλίµακα και κατάλληλες διατοµές, όπου είναι απαραίτητες (π.χ. για τον καθορισµό 

σε σηµαντικά σηµεία της σχετικής θέσεως των νέων αγωγών προς τους παλιούς), παίρνοντας 

πάντα υπόψη τους αντικειµενικούς  από υδραυλική άποψη σκοπούς της µελέτης   

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στη διάρκεια εκτελέσεως του έργου διαπιστώσει την ύπαρξη 

αφανών εµποδίων οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και να περιµένει 

τις κατάλληλες οδηγίες σχετικά µε την εκτέλεση του έργου. Καθυστέρηση ή τροποποίηση ή 

µαταίωση των εργασιών για το λόγο αυτό δεν δηµιουργεί στον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα 

αποζηµιώσεως, εννοείται όµως ότι σε αυτή την περίπτωση για τον Εργοδότη είναι 

υποχρεωτική ανάλογη παράταση της προθεσµίας.    

Όταν τελειώσει κάποιο αυτοτελές τµήµα του δικτύου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µέσα 
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σε 10 ηµέρες , να υποβάλλει στον Εργοδότη τα εξής στοιχεία :  

i. Οριζοντιογραφική τοποθέτηση των αγωγών και των τεχνικών έργων, όπως φρεάτια 

επισκέψεως, ιδιωτικές συνδέσεις κ.λπ.  

ii. Τις θέσεις των υψοµετρικών αφετηριών της περιοχής που θα σηµειώνονται µε 

αύξοντα αριθµό στην οριζοντιογραφία µε τα υψόµετρά τους.   

Ο Ανάδοχος δεν πληρώνεται ιδιαίτερα για τις παραπάνω εργασίες, γιατί θεωρείται ότι η 

δαπάνη τους περιλαµβάνεται στα γενικά έξοδα των τιµών χωµατουργικών εργασιών και 

τεχνικών έργων. Η παράδοση των παραπάνω σχεδίων αποτελεί προϋπόθεση για τη σύνταξη 

των επιµετρήσεων των λογαριασµών, και του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του 

έργου.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 41. Πινακίδες πληροφόρησης 

Εκτός από όσα καθορίζονται στην Τεχνική Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων 

«εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών» (εγκύκλιος ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/01.07.2003), ο ανάδοχος 

του κάθε τµήµατος του έργου  θα επιβαρυνθεί µε την δαπάνη πληροφοριακής 

πινακίδας που θα τοποθετηθεί  σε σηµείο επιλογής της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης, να προβεί 

στην προµήθεια και τοποθέτηση της εν λόγω πινακίδας. Η τοποθέτηση θα γίνει -µετά από 

έγκριση των επιµέρους στοιχείων τους από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία -έπειτα από αίτηση του 

αναδόχου. Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς και τοποθετήσεως των ανωτέρω πινακίδων 

βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου περιλαµβάνονται δε στα γενικά έξοδα αυτού.  

Σε περίπτωση µη τοποθετήσεως των ανωτέρω πινακίδων µέσα στην ανωτέρω οριζόµενη 

προθεσµία, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα προβεί στην προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση 

αυτών σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

Πινακίδες 

Προσωρινές πινακίδες 

Ο ανάδοχος του έργου σε κάθε περίπτωση υποχρεούται µε δαπάνες του να προβαίνει όπου 

και αν απαιτείται στην προσωρινή φωτοσήµανση των έργων που εκτελεί και να την µετακινεί µε 

την πρόοδο των εργασιών σύµφωνα µε τις εντολές και τις οδηγίες των Αρχών, στις οποίες πρέπει 
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πάντα να απευθύνεται, καθώς και στην τοποθέτηση των απαιτούµενων σηµάτων και ενδεικτικών 

πινακίδων στις διάφορες θέσεις του εργοταξίου, καθώς και να φροντίζει για την συντήρηση των 

ανωτέρω σηµάτων και πινακίδων. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στη 

φωτοσήµανση των έργων και την επισήµανση του εργοταξίου, η διευθύνουσα Υπηρεσία, 

ανεξάρτητα από την εφαρµογή των από τις κείµενες διατάξεις προβλεποµένων κυρώσεων, 

δικαιούται, µετά από σχετική απόφασή της, να αναθέσει την εκτέλεση τόσο των εργασιών 

φωτοσηµάνσεως, όσο και τούτων της επισηµάνσεως σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, 

ο οποίος δεν παύει και για την περίπτωση αυτή να έχει στο ακέραιο την ευθύνη για κάθε ατύχηµα 

που θα συµβεί, λόγω της αµελείας του να λάβει τα απαραίτητα προστατευτικά µέτρα. Η δαπάνη 

των σε βάρος του αναδόχου εκτελουµένων ανωτέρω εργασιών εκπίπτει κατά την σύνταξη 

εντολής πληρωµής του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 42. Πληµµελής κατασκευή των έργων και κακοτεχνίες 

Αν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων και µέχρι την οριστική παράδοση παραλαβής 

τους, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία κρίνει ότι υπάρχουν τµήµατα κακής κατασκευής έχει 

δικαίωµα, αφού συντάξει πρωτόκολλο για το είδος και την έκταση της κακοτεχνίας, να 

καλέσει τον Ανάδοχο να πάρει τα τµήµατα που κρίνονται και σύµφωνα µε τους συµβατικούς 

όρους και τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 4412/16, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 77 

του Ν.4782/2021. 

 

ΑΡΘΡΟ 43. Ασφάλιση προσωπικού - Πρόληψη ατυχηµάτων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει στο ΙΚΑ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία, όλα το 

προσωπικό που θα απασχολεί, σύµφωνα µε τις περί ΙΚΑ διατάξεις. 

Εφόσον ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί στο έργο ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό που δεν 

υπάγεται στις περί ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων διατάξεις, υποχρεούται να ασφαλίσει 

το προσωπικό αυτό σε ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισµένες από το κράτος. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει σε νόµιµα λειτουργούσα ασφαλιστική εταιρεία τα 

αυτοκίνητα και όλα τα µηχανήµατα για την κατασκευή του έργου, που θα χρησιµοποιούνται 

στο έργο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει µε δαπάνες του για το σύνολο της αξίας τους και κατά 
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παντός κινδύνου (κλοπή, φθορά, φωτιά κλπ) για το χρονικό διάστηµα από την παραλαβή 

µέχρι την ενσωµάτωση τους στο έργο, τα υλικά που θα έχουν παραληφθεί από τον Εργοδότη 

επί τόπου του έργου και ως εκ τούτου ανήκουν σε αυτόν. 

Σε περίπτωση που η παραλαβή των υλικών από τον Εργοδότη γίνεται σε αποθήκες του 

Αναδόχου ή σε άλλους χώρους µακριά από το εργοτάξιο, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, η 

παραπάνω ασφάλιση θα καλύπτει και τη µεταφορά. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, 

∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας που αφορούν την 

υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε πόσιµο 

νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει µέσα παροχής πρώτων 

βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήµατα 

επισήµανσης και απαγόρευσης επικίνδυνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικές 

συµβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για τους κινούµενους στο 

εργοτάξιο. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό τα απαιτούµενα κατά περίπτωση 

εργασίας ατοµικά και οµαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο κατάλληλο εξοπλισµό πυρόσβεσης 

και να προβαίνει σε περιοδικό καθαρισµό του χώρου του εργοταξίου από επικίνδυνα για 

ανάφλεξη υλικά. Υποχρεούται επίσης ο Ανάδοχος να φροντίζει για να µη πραγµατοποιούνται 

εργασίες συγκολλήσεων ή άλλες εργασίες ανοικτής πυρράς σε χώρους αποθήκευσης 

καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών. 

Ρητά καθορίζεται ότι ανεξάρτητα από όλα τα προαναφερόµενα ο Ανάδοχος παραµένει µόνος 

και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δικής του 

ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών διατάξεων 

για την πρόληψη εργατικών ατυχηµάτων. 

Για θέµατα υγιεινής και πρόληψης ατυχηµάτων, ισχύουν οι ισχύουν οι ακόλουθοι Νόµοι, 

Προεδρικά ∆ιατάγµατα και Εγκύκλιοι: 

• Εγκύκλιος 27/15-10-2012 «Ένταξη στα συµβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δηµοπρατούµενων 

έργων, άρθρου σχετικού µε τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο » 

(Αρ. Πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./369/ΥΠΟΜΕ∆Ι) (βλ. αναλυτικότερα ΑΡΘΡΟ 38 παρούσας ΕΣΥ). 

• Π.∆. 422/79 «Περί συστήµατος σηµατοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους ασφαλείας» 
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(ΦΕΚ128/Α/15.6.79) 

• Π.∆. 778/80 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών» (ΦΕΚ 

193/Α/26.8.80) 

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

οικοδόµων και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού» (ΦΕΚ 

260/Α/16.9.81) 

• Ν. 1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας κλπ.» (ΦΕΚ 

126/Α/15.9.83) 

• Ν. 1430/84 «Κύρωση της αριθµ. 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης εργασίας που αφορά τις διατάξεις 

ασφαλείας στην οικοδοµική βιοµηχανία κλπ.» (ΦΕΚ 49/Α/18.4.84) 

• Π.∆. 315/87 «Σύσταση επιτροπής υγιεινής ασφάλειας της εργασίας (ΕΥΑΕ) σε εργοτάξια 

οικοδόµων και εν γένει τεχνικών έργων» (ΦΕΚ 49/Α/25.8.87) 

καθώς και όποια άλλα διατάγµατα έχουν εκδοθεί πρόσφατα και κάθε άλλο µέτρο που 

αναφέρεται στους διεθνείς κανονισµούς πρόληψης ατυχηµάτων. 

Όλα τα περιστατικά που έχουν σχέση µε ατυχήµατα, θα αναφέρονται αµέσως στην 

Υπηρεσία. 

Ο Ανάδοχος θα συνάψει µε δικές του δαπάνες µε µια ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, 

που σύµφωνα να µε την Ελληνική Νοµοθεσία µπορούν να ασφαλίζουν παρεµφερή έργα. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των εντεταλµένων 

οργάνων του κράτους (Επιθεώρηση Εργασίας, κλπ). 

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται οι προαναφερόµενες υποχρεώσεις βαρύνουν τον 

Ανάδοχο.  

 

ΑΡΘΡΟ 44. Απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας και υνείας στο εργοτάξιο  

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό 

του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται 

ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση 

κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν. 3850/10 (αρ. 42) και Ν. 4412/16 (αρθ. 138 

παρ.7 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 59 του Ν.4782/2021,). 

2. Στο πλαίσιο της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων- αντιστηρίξεων) µελέτη προσωρινής 
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σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν. 4412/16 (αρθ. 138 παρ.7, 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 59 του Ν.4782/2021). 

 β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο 

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : 

∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο 

χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες 

αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : 

Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.8 , όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 59 του 

Ν.4782/2021 και αρ. 378 Ν4412/2016). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 

εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των 

µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή 

τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), 

Ν.3850/10 (αρ.42- 49). 

Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η 

γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να 

κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας 

(εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη 

εξειδικευµένη εταιρεία). 

3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

τηρεί τα ακόλουθα : 

 

3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - 

Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την 

εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια 

εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται 

ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα 

υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση 

καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ - ΦΑΥ τα ο ποία αποτελούν τµήµα της 

τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 
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παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο 

Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.8 . όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 59 του 

Ν.4782/2021 και αρ. 378). 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 

παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα 

µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του 

δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων 

εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κ.λπ.). 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 

προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν 

τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 

3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε 

στο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.8, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 59 του 

Ν.4782/2021 και αρ. 378). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 

παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση 

των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 

Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους 

και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια 

κατασκευής του έργου. 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους 

µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και 

στις ΥΑ: ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι 

οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.8, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε 

το άρθρο 59 του Ν.4782/2021 και αρ. 378). 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), 

όταν: α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 

περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆.305/96 
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(αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. δ. Για την 

έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο 

δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου 

από τηναρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 

4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. 

Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 

παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία 

ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 αρ. (170 και 172). 

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του 

Έργου και το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 

∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 

περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση 

στοιχείων ασφάλειας και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 

50εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο 

έργο 50 και άνωεργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε 

άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες 

Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο 

και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε 

απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και 

ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων 

στοιχείων : 
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1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό 

εργασίας, των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε 

ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα 

αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 

(αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των 

υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας 

σελιδοµετρείται και θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 

εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί 

και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των 

οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του 

ατυχήµατος και να τοθέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 

καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 

αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο 

υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται 

περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται 

να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 

ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), 

όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν 

την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε 

συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή 
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Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του 

αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών 

ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο 

όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 

8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων 

Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε 

το ΗΜΑ. Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο ΗΜΑ κάθε αναθεώρηση και 

εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των 

αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

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

4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 

εργασιών στο εργοτάξιο. 

4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 

παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου 

µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 

305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων 

αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον 

κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, 

τµήµα II, παρ.2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή 

αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τ ους κινδύνους 

των εγκαταστάσεων αυτών 

: Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου 

διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους 

εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή 
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αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ.: Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, 

παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 

4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού 

(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 

1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, 

παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 

εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 

ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά 

µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει 

σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 

Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, 

Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

4.2 Εργοταξιακή σήµανση - σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - 

εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες 

κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση 

των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 

-—Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης 

Εκτελούµενων— 

ΤΕΥΧΟΣ : Ε.Σ.Υ. - 

Έργων»(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για 

την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους 

πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ.52 ) και την 

τροπ. αυτού 

: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 

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

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί 

τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών 

συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων 

φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και 

αρ.12,παραρτ.ΐνµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 

εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: 

Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) 

και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η 

τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν: 

α) κραδασµούς: Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής 

χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: Π∆ 397/94, δ) προστασία από 

φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 

4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 

304/00 (αρ.2). 

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

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

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

µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 

(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: 

Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.ΐν 

µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, 

Ν.3850/10 (αρ. 34, 

35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.ΐν, µέρος Β', τµήµα ΙΙ, 

παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
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4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος 

Β',τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η 

άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 

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

τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης 

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

αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και 

υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το 

είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα 

απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των 

εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

5.1 Κατεδαφίσεις : 

Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 

31245/93, Ν. 

2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/ 

1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 

12, παραρτ.ΐν µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. 

Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια 

και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 

2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η 

τροπ. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 

5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε 
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ύψος, Εργασίες σε στέγες. 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 

396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΐν µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β 

τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99, 104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ. ΙΙΙ), 

Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, 

δεξαµενές, κλπ.) 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ. 

ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής 

ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών 

ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της 

γης.) Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής :

 ΥΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 

2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η 

τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 

5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα (δεν έχει εφαρµογή στο συγκεκριµένο 

έργο) (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, 

κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και 

καταδυτικού συνεργείου) 

Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 

3131.1/20/95/95, Π∆ 

305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

5.8 Κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που 

περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
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Ισχύει ο σχετικός κατάλογος της Εγκυκλίου 27/15-10-2012 «Ενταξη στα συµβατικά τεύχη 

(ΕΣΥ) των δηµοπρατούµενων έργων, άρθρου σχετικού µε τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας 

και υγείας στο εργοτάξιο» (Αρ. Πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./369/ ΥΠΟΜΕ∆Ι). 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 

A. ΝΟΜΟΙ    

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π. ∆. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Π. ∆. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Π. ∆. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 Π. ∆. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Π. ∆. 455/95 

 

ΦΕΚ 268/Α/95 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 Π. ∆. 305/96 

 

ΦΕΚ 212/Α/96 

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 Π. ∆. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Π. ∆. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 Π. ∆. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

Ν.4412/16 ΦΕΚ 147/Α/16 Π. ∆. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

  Π. ∆. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Π. ∆. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Π. ∆. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Π. ∆. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Π. ∆. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Π. ∆. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Π. ∆. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Π. ∆. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

Π. ∆. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80   

Π. ∆. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Π. ∆. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Π. ∆. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

Π. ∆. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

Π. ∆. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/9

3 

ΦΕΚ 187/Β/93 

Π. ∆. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 ΚΥΑ 

16440/Φ.10.4/445/93 

ΦΕΚ 765/Β/93 
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Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  

ΚΥΑ αρ. 8881/94 

 

ΦΕΚ 450/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 

Π/208/12-9-03 

 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 

ΦΕΚ 451/Β/93 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 

οικ/215/31-3-08 

 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 

ΦΕΚ 301/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

ΦΕΚ 73/Β/94   

 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 

ΦΕΚ 978/Β/95   

 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

ΦΕΚ 677/Β/95   

 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 

ΦΕΚ 1035/Β/96   

 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 

ΦΕΚ 113/Β/97   

 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 

ΦΕΚ 987/Β/99   

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03   

ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03   

ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11   

ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/∆/89   

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00   

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00   

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01   

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01   
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ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03   

ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11   

ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09   

Πυροσβεστική διάταξη 7, 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96   

 

 

ΑΡΘΡΟ 45. Ασφάλιση έργου 

Γενικοί Όροι 

Για την έντεχνη κατασκευή του έργου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 144 του 

Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 63 του Ν.4782/2021 ο Ανάδοχος του 

έργου και ο τεχνικός σύµβουλος υποχρεούται  να ασφαλίζει την κατασκευή του έργου και τις 

υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου αντίστοιχα κατά παντός κινδύνου, περιλαµβανοµένων και 

των περιπτώσεων ζηµιών από ανωτέρα βία αφού ο προϋπολογισµός του έργου  χωρίς τον 

ΦΠΑ υπερβαίνει τις 500.000,00€ 

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να 

συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων και 

την περί ασφαλίσεων νοµοθεσία όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών 

συµβάσεων. 

Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 

υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύµβαση του Έργου, 

ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, 

εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κλπ., και ο ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για 

την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο 

πάνω ασφαλιστηρίων. 

Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις : 

- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως στην ελληνική γλώσσα 

- θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος 

Άρθρου, της υπολοίπου ΕΣΥ και των λοιπών συµβατικών τευχών. 
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- 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.  

• 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, 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).  
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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. 

 

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 

συµπεριλαµβανοµένης και της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. 

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" και της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. 

 

 

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. 
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∆ιάρκεια της Ασφάλισης 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την υπογραφή του Εργολαβικού Συµφωνητικού, και 

λήγει µε το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 

Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου  προκειµένου 

η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµιά κλπ. αποζηµίωση, 

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

Υπηρεσίας. 

Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, 

µε συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική ειδοποίηση της 

ασφαλιστικής εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την Υπηρεσία. 

Σε περίπτωση αδυναµίας του Αναδόχου να προσκοµίσει ασφαλιστική σύµβαση που να 

καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του παρόντος Άρθρου της ΕΣΥ πριν την υπογραφή της 

σύµβασης του έργου, θα πρέπει να προσκοµίσει πριν την υπογραφή της σύµβασης 

απαραιτήτως “Βεβαίωση Ασφάλισης” (Cover Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές 

καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης που θα περιλαµβάνει το  ασφαλιστήριο συµβόλαιο.  

Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός 

δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.  

 

Κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού του έργου (ΙΚΑ κλπ) 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταµεία όλο το 

προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την (εκάστοτε) 

ισχύουσα Νοµοθεσία (∆ιατάξεις περί ΙΚΑ κλπ). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του 

έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό 

αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας (περί ΙΚΑ κλπ). 

 

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. 
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ΑΡΘΡΟ 46. Ακαταλληλότητα υλικών – Ελαττώµατα – Παράλειψη συντήρησης  

Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του 

έργου ή ενσωµατώνονται σε αυτό, γίνεται από δύο (2) ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, 

τουλάχιστον ένας εκ των οποίων ανήκει στην οµάδα επίβλεψης, που ορίζονται από τη 

διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισµός της Επιτροπής ανακοινώνεται στην Προϊσταµένη Αρχή, η 

οποία µπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο να συµµετέχει στο έργο της επιτροπής. Σε 

περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναµίας να ληφθεί 

απόφαση λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθµό, ο ανωτέρω έλεγχος 

και παραλαβή υλικών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο µε απόφαση της Προϊσταµένης 

Αρχής. 

Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιµοποίηση υλικά δεν 

πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από την 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η µη χρησιµοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν 

χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητα τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται 

από τα εργαστήρια της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα 

αναγνωρισµένα εργαστήρια. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον 

ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη 

περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις 

πιστώσεις του έργου. 

Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων µέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία 

παρουσιάσει ελαττώµατα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν 

ειδική διαταγή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα 

ελαττώµατα, καθορίζεται αν είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη 

προθεσµία για την αποκατάσταση τους. Στην αποκατάσταση µπορεί να περιλαµβάνεται η 

καθαίρεση των ελαττωµατικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το 

ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάσταση του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες µε την 

ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό µείωσης της αµοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες 

εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή µπορεί να περιλαµβάνει και την εκτέλεση 

ορισµένων εργασιών για τον περιορισµό του ελαττώµατος. 

Η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση της ειδικής διαταγής που προβλέπει η προηγούµενη 

παράγραφος ασκείται σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της. 

Με την εµπρόθεσµη ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών µέχρις ότου 
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εκδοθεί απόφαση της προϊσταµένης αρχής στην ένσταση. Το ανασταλτικό αποτέλεσµα της 

ένστασης δεν επέρχεται ή αίρεται, αν ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας 

χαρακτηρίσει µε διαταγή του το ελάττωµα ως επικίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες για 

την άρση του ελαττώµατος ή οι εργασίες που ορίζονται στη διαταγή για την αποτροπή των 

κινδύνων εκτελούνται αµέσως από τον ανάδοχο.  

Ο επιβλέπων ή άλλος εκπρόσωπος της διευθύνουσας υπηρεσίας παρακολουθεί ειδικά τις 

εργασίες αυτές και καταχωρεί στο ηµερολόγιο όλα τα µέτρα που παίρνει ο ανάδοχος για την 

εκτέλεση της διαταγής. Το ανασταλτικό αποτέλεσµα της ένστασης δεν επέρχεται επίσης ή 

αίρεται, αν πρόκειται για εργασίες που θα καλυφθούν από άλλες εργασίες ή αποτελούν την 

προϋπόθεση άλλων εργασιών, οπότε η διαταγή του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας 

µπορεί να ορίζει τη µη συνέχιση των εργασιών πριν από την αποκατάσταση των ελαττωµάτων. 

Αν ο ανάδοχος µε την ένσταση του ζητεί τη διενέργεια εργαστηριακών ερευνών ή άλλων 

δοκιµών για την εξακρίβωση του ελαττώµατος, οι εργασίες αυτές εκτελούνται πριν εκδοθεί 

απόφαση επί της ενστάσεως, ύστερα από εντολή της προϊσταµένης αρχής, που προσδιορίζει το 

είδος και την έκταση τους. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 για την επιβάρυνση της δαπάνης 

εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή. 

Η προϊσταµένη αρχή αποφαίνεται οριστικά επί της ενστάσεως και για να εκδώσει την απόφαση 

της µπορεί να διατάξει τη διενέργεια αυτοψίας ή οποιασδήποτε άλλης έρευνας, αν το κρίνει 

απαραίτητο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί προς την απόφαση αυτή. Αν 

τελικά ύστερα από αίτηση θεραπείας ή δικαστικά δικαιωθεί ο ανάδοχος στις απόψεις του, έχει το 

δικαίωµα να πληρωθεί µε τους συµβατικούς όρους και τιµές για τις πρόσθετες εργασίες. Αν οι 

εργασίες διατάχθηκαν ύστερα από την αποµάκρυνση των εγκαταστάσεων του αναδόχου 

συντάσσονται νέες τιµές που λαµβάνουν υπόψη τους και το γεγονός αυτό. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πληµµέλειες µέσα στην προθεσµία που 

τάσσεται σε αυτόν µε την ειδική διαταγή ή αν ασκηθεί εµπρόθεσµη ένσταση, µέσα στην ίδια 

προθεσµία από την κοινοποίηση της απόφασης επί της ενστάσεως, τότε οι εργασίες 

αποκατάστασης της πληµµέλειας µπορεί να εκτελεσθούν µε µέριµνα της διευθύνουσας 

υπηρεσίας µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου µε την επιφύλαξη 

των δικαιωµάτων του κυρίου του έργου ως προς την εφαρµογή των λοιπών κυρώσεων κατά του 

αναδόχου. 

Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 εφαρµόζονται ανάλογα και για την περίπτωση που ο 

ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων όσο διάστηµα τον 
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βαρύνει η συντήρηση αυτή. 

Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώµατα δεν περιλαµβάνονται στην πιστοποίηση. Οι 

εργασίες που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώµατα περιλαµβάνονται µε µειωµένη τιµή όπως 

καθορίζεται στην ειδική διαταγή µέχρι την αποκατάσταση του ελαττώµατος. Αν το ελάττωµα 

αποκαλυφθεί αφού έχουν πιστοποιηθεί οι εργασίες, µπορεί η περικοπή να γίνει στην επόµενη ή 

σταδιακά σε περισσότερες επόµενες πιστοποιήσεις, σύµφωνα µε σχετική απόφαση της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Αν το ελάττωµα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των έργων, εφαρµόζονται οι διατάξεις της 

παρ. 4 του Άρθρου 170 και η διαπίστωση της αποκατάστασης των ελαττωµάτων γίνεται από τη 

διευθύνουσα υπηρεσία (Άρθρο του ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 70 και 

71 του Ν.4782/2021). 

 

ΑΡΘΡΟ 47. Επιµετρήσεις και πιστοποιήσεις 

Συντάσσονται τµηµατικά ανάλογα µε την πρόοδο του έργου και ισχύουν οι διατάξεις των 

άρθρων 151 και 152 του Ν. 4412/16, όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 70 και 71 του 

Ν.4782/2021. 

 

ΑΡΘΡΟ 48. ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση 

Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τµήµατα που 

έχουν περατωθεί µπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής 

παραλαβής. 

Η διοικητική παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο µεταξύ του προϊσταµένου της διευθύνουσας 

υπηρεσίας, του επιβλέποντος, εκπροσώπου της υπηρεσίας συντήρησης εφόσον αυτή έχει 

καθοριστεί και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από τον 

φορέα κατασκευής του συµπράττει στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν 

ο εκπρόσωπος του φορέα συντήρησης ή ο ανάδοχος κληθούν και δεν παραστούν ή αρνηθούν 

την υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς, µε σχετική µνεία κατά 

περίπτωση και αυτό κοινοποιείται αρµόδια. Το πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία του έργου ή των 

τµηµάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των 

εργασιών. 

Η κατά την προηγούµενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αµέσως µετά την 

περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τµηµάτων του, αν αυτό προβλέπεται από τα 
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συµβατικά τεύχη. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, µπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει 

ύστερα από απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Αν από τη σύµβαση προβλέπεται η 

εκτέλεση των εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια 

διοικητικής παραλαβής. Το ίδιο ισχύει αν η παράλληλη χρήση προκύπτει από τη φύση των 

εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να διενεργείται διοικητική παραλαβή του έργου µετά 

από σχετική απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου Άρθρο 169 του ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 70 

και 71 του Ν.4782/2021). 

 

ΑΡΘΡΟ 50. Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης έργων 

Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 

υποχρεούται στη συντήρησή του, και µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική 

παραλαβή ορίζεται σε (15) δεκαπέντε µήνες. Κατά τα λοιπά ισχύει το Άρθρο 171 του 

ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρα 85 του Ν.4782/2021. Κατά το χρόνο 

εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιθεωρεί 

τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη 

τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισµών από τη χρήση, 

εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, εκτελούνται µε έγκριση της υπηρεσίας 

και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο. Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη 

συντήρηση των έργων κατά το χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να 

εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του 

υπόχρεου αναδόχου. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος, 

ο µορφότυπος του οποίου και η συχνότητα καταγραφής συµφωνούνται µε την διευθύνουσα 

υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 51. Περάτωση εργασιών και παραλαβή 

Όσο αφορά στη σύνταξη της τελικής επιµέτρησης και στην έγκρισή της καθώς και όσα 

αφορούν στην συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, διέπονται από τα άρθρα 171 και 172 του 

Ν. 4412/16, όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 85 και 86 του Ν.4782/2021. 

ΑΡΘΡΟ 52. Πληρωµές του Εργολάβου 

Όλες οι πληρωµές που γίνονται προς τον ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου µε 
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βάση τις επιµετρήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγµατος 

που εκκαθαρίζεται µετά την οριστική παραλαβή. Σε κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο 

πραγµατοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην 

πιστοποιούµενη αξία των εργασιών µετά της αναλογούσας αναθεώρησης και σε δέκα τις 

εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαµβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, 

µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες, σύµφωνα µε το άρθρο 152 του Ν. 4412/16, 

όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 71 του Ν. 4782/2021. 

ΑΡΘΡΟ 53. Απολογιστικές εργασίες 

Η εκτέλεση απολογιστικών εργασιών γίνεται στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 

ασφαλής επιµέτρηση ή τιµολόγησή τους, αλλά και τότε µόνο εφόσον εκδοθεί έγγραφη 

εντολή του Προϊσταµένου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας που θα καθορίζει σαφώς την έκταση 

της εργασίας αυτής. Η εκτέλεση των εργασιών µε αυτόν τον τρόπο, η πληρωµή τους και το 

ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου καθορίζεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 154 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 73 του Ν. 4782/2021. 

ΑΡΘΡΟ 54. Τελικός λογαριασµός 

Μετά τη διενέργεια της παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής, ο 

ανάδοχος συντάσσει και υποβάλει τον τελικό λογαριασµό, σύµφωνα µε την παρ.13 του 

άρθρου 152 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 71 του Ν. 4782/2021. Με 

την έγκριση του τελικού λογαριασµού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από τη 

σύµβαση εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από µεταγενέστερες 

διαδικασίες διοικητικής, συµβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών. 

ΑΡΘΡΟ 55. Υποκατάσταση αναδόχου - Υπεργολαβία 

Σύµφωνα µε άρθρο 164 Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 80 του Ν. 

4782/2021 η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή µέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση 

του έργου) απαγορεύεται χωρίς έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου. Η υποκατάσταση 

του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή µέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) 

είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του 

άρθρου 132. Η υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής, η 

οποία αποφασίζει ύστερα από αίτηση του αναδόχου και πρόταση της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 

Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχει προχωρήσει η  υποκατάσταση του 

αναδόχου χωρίς έγκριση κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, µετά γνώµη του αρµόδιου 



ΤΕΥΧΟΣ : Ε.Σ.Υ.

σελ.82

 

Τεχνικού Συµβουλίου. ∆εν θεωρείται υποκατάσταση η εκ µέρους του αναδόχου, 

υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριµένων εργασιών του έργου. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 4782/2021. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 166 § 1 του Ν. 4412/16 για την αναγνώριση υπεργολάβου ως 

εγκεκριµένου, µε τις συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 165, υποβάλλεται στη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία κοινή αίτηση του αναδόχου και του υπεργολάβου µαζί µε πρωτότυπο συµφωνητικό 

και φάκελο δικαιολογητικών, σύµφωνα µε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Στο συµφωνητικό 

της υπεργολαβίας πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα οι εργασίες ή το µέρος του έργου 

που αναλαµβάνει ο υπεργολάβος, καθώς και η αξία της σύµβασης υπεργολαβίας. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 166 § 5 του Ν. 4412/16 η διευθύνουσα υπηρεσία, µε ειδική 

αιτιολόγηση, µπορεί να µην εγκρίνει τη σύσταση της υπεργολαβίας, οι δε λόγοι µη έγκρισης 

µπορούν να βασίζονται µόνο σε τεκµηριωµένα στοιχεία προερχόµενα κυρίως από την 

υπηρεσία του µητρώου των εργοληπτικών επιχειρήσεων, σχετικά µε την ικανότητα και 

αξιοπιστία των εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την καλή και έγκαιρη κατασκευή του έργου 

που συµφωνήθηκε ως αντικείµενο της υπεργολαβίας. 

Η απόφαση αυτή της διευθύνουσας υπηρεσίας, περί µη έγκρισης της σύστασης της 

υπεργολαβίας, εκδίδεται µόνο µέσα στην αποκλειστική προθεσµία του άρθρου 81 του Ν. 

4782/2021 και κοινοποιείται αµέσως στον ανάδοχο και τον υπεργολάβο, κατά τις διατάξεις 

του άρθρου 62 του Ν. 4782/2021, καθώς και στην προϊσταµένη αρχή, µαζί µε απλό 

αντίγραφο του υποβληθέντος συµφωνητικού σύστασης της υπεργολαβίας. 

Η έγκριση της υπεργολαβίας έχει τις εξής συνέπειες: 

α) Το ποσό της σύµβασης της υπεργολαβίας, όπως αυτό προκύπτει ιδίως από τα τιµολόγια 

που εκδίδονται από τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο, λαµβάνεται υπόψη για τον 

υπολογισµό της εµπειρίας. 

β) Για το ποσό της σύµβασης υπεργολαβίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται πιστοποιητικό 

εµπειρίας για χρήση στο Μ.Ε.ΕΠ., ενώ τα στελέχη του αναδόχου δικαιούνται πιστοποιητικό 

εµπειρίας, το οποίο για την εξέλιξη στο Μ.Ε.Κ. ανάγεται στο µισό του χρόνου επίβλεψης. 

γ) ο ανάδοχος (εργολάβος) παραµένει µόνος υπεύθυνος έναντι του εργοδότη για την 

εκτέλεση της σύµβασης (ακόµη και για το εκτελούµενο από τον υπερεργολάβο τµήµα της) 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 4782/2021, άρθρο 131 

Ν.4412/2016 «Υπεργολαβία» (άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) και 166 του Ν.4412/16  
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ΑΡΘΡΟ 56. Έκπτωση αναδόχου - ∆ιακοπή εργασιών - Λύση της σύµβασης 

Σύµφωνα µε το άρθρο 160  § 1 Ν4412/2016(όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 71 του Ν. 

4782/2021), εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δε 

συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση 

ή το νόµο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία. Η τήρηση της διαδικασίας και οι 

συνέπειες για τον ανάδοχο καθορίζονται από τις υπόλοιπες παραγράφους του ιδίου άρθρου. 

Η διαδικασία και οι συνέπειες της διακοπής εργασιών και διάλυσης της σύµβασης είτε από 

υπαιτιότητα αναδόχου είτε από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής διέπονται από τις 

διατάξεις των άρθρων 160 και 161 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν  µε τα άρθρα 

78,79 του Ν. 4782/2021 

 

Άρθρο 57. ∆ιαφωνίες - Ενστάσεις - ∆ιαιτησία 

Σύµφωνα µε το άρθρο 87 του Ν. 4782/2021, κατά των πράξεων ή παραλείψεων της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που προσβάλλουν έννοµο συµφέρον του αναδόχου χωρεί ένσταση 

που κατατίθεται στην αρµόδια Υπηρεσία. Η ένσταση κατά των πράξεων ασκείται µέσα σε 

ανατρεπτική προθεσµία 15 ηµερών από την κοινοποίηση της πράξης. Σύµφωνα µε το άρθρο 

87 του Ν. 4782/2021, η ένσταση απευθύνεται στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία 

υποχρεώνεται να εκδώσει απόφαση εντός 2 µηνών από την κατάθεση της ένστασης. 

Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης ή παρέλευσης άπρακτης της δίµηνης προθεσµίας, ο 

ανάδοχος µπορεί να καταθέσει αίτηση θεραπείας σε ανατρεπτική προθεσµία 3 µηνών. Η 

διαδικασία περιγράφεται στις διατάξεις του ίδιου άρθρου. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 175 § 1 του Ν. 4412/16, κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων 

µερών που προκύπτει από τη σύµβαση κατασκευής δηµόσιου έργου επιλύεται µε προσφυγή 

στο αρµόδιο δικαστήριο κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ή Πολιτικής ∆ικονοµίας. Η 

διαδικασία διέπεται από τις επόµενες παραγράφους του ιδίου άρθρου. 

 

Άρθρο 58. Εκπροσώπηση αναδόχου - Επίδοση εγγράφων 

Σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Ν. 4782/2021, οι κοινοποιήσεις εγγράφων της Υπηρεσίας προς 

τον ανάδοχο ή τον αντίκλητο γίνονται µε όργανο της Υπηρεσίας ή µε οποιοδήποτε δηµόσιο 

όργανο ή µε δικαστικό επιµελητή. Για την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Ν. 4782/2021 η ανάδοχος επιχείρηση γνωστοποιεί στη 
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∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τη νόµιµη εκπροσώπηση της ή τους τυχόν πληρεξούσιους. 

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 2/86, του ΥΠΕΧΩ∆Ε, οι σχετικές µε τις επιδόσεις εγγράφων 

διατάξεις είναι τα άρθρα 222 και επόµενα του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 

Κάτω Νευροκόπι  22/03/2022 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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