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ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΔΩΔΩΝ 
 

Αντικείμενο τθσ παροφςθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (ΕΣΥ) είναι θ διατφπωςθ των Γενικϊν 

και Ειδικϊν Πρων, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ, τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ, τισ ιςχφουςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τθ μελζτθ που ζχει 

εγκρικεί, κακϊσ και τισ ζγγραφεσ οδθγίεσ τθσ Διευκφνουςασ το ζργο Υπθρεςίασ, πρόκειται να 

καταςκευαςκεί το ζργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΕΓΩΝ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘΣ 

ΤΘΣ ΙΛΥΟΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΒΟΛΟΥ» και πρόκειται να ςυςτακεί θ ςχετικι εργολαβικι ςφμβαςθ. 

 

Οι όροι αυτοί ςυμπλθρϊνουν τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και ςυμπλθρϊνονται με τουσ όρουσ των 
λοιπϊν Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ (Τ.Δ.). 

 
ΑΡΘΡΟ 1: ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Οριςμοί – ςυντομογραφίεσ 

Οριςμοί  

Οι λζξεισ και εκφράςεισ που χρθςιμοποιοφνται ζχουν το νόθμα που κακορίηεται ςτο Άρκρο 2 του 
Ν.4412/16, ωσ ιςχφει και όπωσ κακορίηεται κατωτζρω: 

 «Ανάδοχοσ» ι «Εργολιπτθσ» : Ο οικονομικόσ φορζασ ςτον οποίο ζχει ανατεκεί με δθμόςια 
ςφμβαςθ το ζργο. 

 «Ζργο»: το ςφνολο των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ, τισ οποίεσ καλείται να 
εκπλθρϊςει ο Ανάδοχοσ και οι οποίεσ ςυνιςτοφν τθν παροχι του.  

  «Διαγωνιηόμενοι» ι «Διαγωνιηόμενοσ»: Οι οικονομικοί φορείσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ τουσ ςτο Διαγωνιςμό τθσ ανάκεςθσ εκτζλεςθσ του ζργου. 

  «Κφριοσ του Ζργου» (ΚτΕ) ι «Εργοδότθσ» : Ο φορζασ για λογαριαςμό του οποίου καταρτίηεται θ 
δθμόςια ςφμβαςθ. 

 «Διευκφνουςα υπθρεςία» ι «Επιβλζπουςα Υπθρεςία» ι «Υπθρεςία» : Θ τεχνικι υπθρεςία του 
φορζα καταςκευισ του ζργου που είναι αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ, ζλεγχο και διοίκθςθ 
τθσ καταςκευισ του ζργου. 

  «Ρροςωρινζσ Εργαςίεσ» ι «Ρροςωρινά Ζργα»: όλεσ οι εργαςίεσ, τα ζργα και οι εγκαταςτάςεισ 
κάκε είδουσ, που ζχουν προςωρινό χαρακτιρα και απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

  «Μόνιμεσ Εργαςίεσ» ι «Μόνιμα Ζργα»: όλα τα μόνιμου χαρακτιρα ζργα, που κα εκτελεςτοφν 
και κα ςυντθρθκοφν ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. 

  «Εργοτάξιο»: το ςφνολο των χϊρων όπου πραγματοποιοφνται εργαςίεσ και γενικά εκτελείται 
τεχνικό ζργο, όπωσ ορίηεται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 «Ευρωπαϊκά πρότυπα»: τα πρότυπα που ζχουν επιλεγεί από τον ΚτΕ για τθν εκτζλεςι του και τα 
οποία ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι επιτροπι τυποποίθςθσ (CEN) ι από τθν Ευρωπαϊκι 
επιτροπι θλεκτροτεχνικισ τυποποίθςθσ (CENELEC) ωσ "Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ)" ι ωσ "κείμενα 
εναρμόνιςθσ (HD)", ςφμφωνα με τουσ κοινοφσ κανόνεσ αυτϊν των οργανιςμϊν. 

  «Ευρωπαϊκι τεχνικι ζγκριςθ»: θ ευνοϊκι τεχνικι εκτίμθςθ τθσ καταλλθλότθτασ ενόσ προϊόντοσ 
για χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν απαιτιςεων για τισ καταςκευζσ και με 
βάςθ τα εγγενι χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ τικζμενουσ όρουσ εφαρμογισ και χριςθσ 
του. Θ ευρωπαϊκι ζγκριςθ χορθγείται από τον ΕΛΟΤ. 

  «Κοινζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ»: οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ζχουν εκπονθκεί ςφμφωνα με 
διαδικαςία αναγνωριςμζνθ από τα κράτθ μζλθ και ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα 
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 
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Συντομογραφίεσ 

Γενικζσ υντομογραφίεσ  

ΚτΕ  :  Κφριοσ του Ζργου (θ Φορζασ του Ζργου) 

ΔΔ : Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ 

ΣΥ :  Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Γενικι & Ειδικι / παρόν Τεφχοσ) 

ΚΜΕ : Κανονιςμόσ Μελζτθσ  

ΤεΡρο : Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ  

ΤΜ :  Τιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ  

ΡΡ :  Ρροχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ  

ΤΡ :  Τιμολόγιο Ρροςφοράσ 

ΤΕΡΕΡ :  Τεχνικι Ρεριγραφι – Ειδικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

 

υντομογραφίεσ Κωδίκων, Προδιαγραφϊν, Κανονιςμϊν, Οδθγιϊν 

ΕΤΕΡ :  Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (υπϋαρικ. 367126 Aπόφαςθ του 
Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν - ΦΕΚ B’6366/15-12-2022, περί 
ζγκριςθσ 154 Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, με υποχρεωτικι 
εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα και Μελζτεσ και υπ’ αρικμ. 
ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273 Απόφαςθ Υπ. Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, 
Μεταφορϊν και Δικτφων – ΦΕΚ 2221/30-7-2012, περί ζγκριςθσ 440 
Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ)), ωσ ιςχφουν. 

ΕΛΟΤ :  Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ 

ΚΤΣ :  Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ 

ΚΤΧ :  Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Χάλυβα 

ΟΜΟΕ :  Οδθγίεσ Μελετϊν Οδικϊν Ζργων 

ΡΤΡ :  Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

ΕΝ : Ευρωπαϊκζσ Ρροδιαγραφζσ  

CEN :  Ευρωπαϊκι Επιτροπι Τυποποίθςθσ 

ISO :  Διεκνισ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ 

CENELEC :  Ευρωπαϊκι Επιτροπι Θλεκτροτεχνικισ Τυποποίθςθσ 

CIE :  Διεκνισ Επιτροπι Φωτιςμοφ 

ΕΤΑ :  Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ Εγκρίςεισ 

DIN :  Γερμανικό Ινςτιτοφτο Τυποποίθςθσ 

BS :  Βρετανικά Ρρότυπα 

ANFOΤ : Γαλλικζσ Ρροδιαγραφζσ 

ASTM :  Αμερικανικζσ Ρρότυπεσ Μζκοδοι Δοκιμϊν 

NF :  Γαλλικά Ρρότυπα 

υντομογραφίεσ Τπθρεςιϊν / Οργανιςμϊν 

ΥΡΕΣ :  Υπουργείο Εςωτερικϊν  

ΥΡΟΜΕ :  Υπ. Υποδομϊν και Μεταφορϊν   

ΥΡΕΧΩΔΕ :  τζωσ Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων  Ζργων  

ΥΡΕΝ : Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ (τζωσ ΥΡΕΚΑ) 

ΓΓΔΕ :  Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Ζργων 

ΓΥΣ :  Γεωγραφικι Υπθρεςία Στρατοφ 
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ΔΕΔΔΘΕ : Διαχειριςτισ Ελλθνικοφ Δικτφου Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ 

ΔΕΘ :  Δθμόςια Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ (ι άλλοσ πάροχοσ) 

ΔΕΚΟ :  Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ και Κοινωφελείσ Οργανιςμοί 

ΕΔ :  Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 

ΕΕ :  Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

ΕΟΚ :  Ευρωπαϊκι Οικονομικι Κοινότθτα   

ΕΟΧ :  Ευρωπαϊκόσ Οικονομικόσ Χϊροσ  

ΕΦΚΑ :  Εκνικόσ Φορζασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

ΝΡΔΔ :  Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου 

ΝΡΙΔ :  Νομικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου 

ΝΣΚ :  Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ 

ΟΚΩ :  Οργανιςμοί Κοινισ Ωφζλειασ 

ΤΕΕ :  Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ 

Άλλεσ υντομογραφίεσ 

ΑΚ :  Αςτικόσ Κϊδικασ 

ΑΡΕ :  Ανακεφαλαιωτικόσ Ρίνακασ Εργαςιϊν 

ΚΥΑ :  Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 

Ν :  Νόμοσ 

ΡΔ :  Ρροεδρικό Διάταγμα 

ΡΚΤΜΝΕ :  Ρρωτόκολλο Κανονιςμοφ Τιμϊν Μονάδοσ Νζων Εργαςιϊν 

ΦΕΚ :  Φφλλο Εφθμερίδασ Κυβερνιςεωσ 

ΦΡΑ :  Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ 

ΥΑ :  Υπουργικι Απόφαςθ 

 

Ερμθνείεσ 

Στα ςυμβατικά τεφχθ, εκτόσ αν από τα ςυμφραηόμενα ρθτά προκφπτει διαφορετικά: 

(1) Λζξεισ που αναφζρονται ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο γζνοσ κα αφοροφν και ςε όλα τα γζνθ και 
αντίςτροφα. 

(2) Λζξεισ που αναγράφονται ςτον ενικό κα αφοροφν τθν ίδια ζννοια και ςτον πλθκυντικό και 
αντίςτροφα. 

(3) Λζξεισ που αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα κα ζχουν τθν ίδια ζννοια με τισ ίδιεσ λζξεισ 
που αναγράφονται με πεηά γράμματα και αντίςτροφα. 

(4) Εκτόσ εάν ρθτά ορίηεται διαφορετικά, «θμζρα», «βδομάδα», «μινασ», «ζτοσ» κτλ. κα ςθμαίνει 
«θμερολογιακι θμζρα», «θμερολογιακι βδομάδα», «θμερολογιακόσ μινασ», «θμερολογιακό 
ζτοσ» κτλ. 

(5) Διατάξεισ, που αναφζρονται ςε «ςυμφωνία», «ςυγκατάκεςθ» ι ςε ςυνϊνυμα / παράγωγά 
τουσ, προχποκζτουν ότι θ υπόψθ ςυμφωνία, ςυγκατάκεςθ κτλ., κα διατυπϊνεται εγγράφωσ. 

(6) «Εγγράφωσ» ι παράγωγα τθσ λζξθσ αυτισ, ζχουν τθ ςθμαςία που αποδίδεται ςτισ ζννοιεσ 
αυτζσ από τον Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ. 

(7) Οι τίτλοι που χρθςιμοποιοφνται γενικά δεν κα λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν ερμθνεία του 
κειμζνου τθσ παροφςασ. 

(8) Ππου αναφζρονται οι όροι «με δαπάνθ του Αναδόχου», «βαρφνουν τον Ανάδοχο», «ςε βάροσ 
του Αναδόχου», «χωρίσ ιδιαίτερο αντάλλαγμα», «χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ», νοείται ότι 
όλεσ οι ςχετικζσ δαπάνεσ περιλαμβάνονται  ςτισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του και ο Ανάδοχοσ δεν 
δικαιοφται κανζνα πρόςκετο αντάλλαγμα ι/ και καμία πρόςκετθ αμοιβι ι αποηθμίωςθ πζρα 
από τισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του. 
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(9) Ππου ςτθν παροφςα και ςτα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα άρκρα, 
παραγράφουσ, εδάφια κτλ. νόμων, προεδρικϊν διαταγμάτων, υπουργικϊν αποφάςεων, 
ςυμβατικϊν τευχϊν κτλ., αυτι γίνεται για διευκόλυνςθ και ευκεία αναφορά ςτισ πλζον 
ςυναφείσ διατάξεισ, χωρίσ από τθν αναφορά αυτι να αποκλείεται θ ιςχφσ άλλθσ ιςχφουςασ 
διάταξθσ που τυχόν δεν αναφζρεται ρθτά. 

 

1.2 Θεςμικό πλαίςιο, προδιαγραφζσ, κανονιςμοί και γλϊςςα που διζπουν τθ ςφμβαςθ 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Θ εκτζλεςθ των ζργων διζπεται, ερμθνεφεται και ςυμπλθρϊνεται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και 
για ζργα που ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ επιπλζον και από τθν Κοινοτικι 
Νομοκεςία. Ειδικότερα, ςε κζματα παραγωγισ δθμοςίων ζργων, ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν. 
4412/16  (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α’) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», κακϊσ και οι λοιποί μεταγενζςτεροι 
ςχετικοί Νόμοι, ΥΑ και διατάξεισ. Θ εκτζλεςθ των ζργων ςυμπλθρϊνεται με τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν.  

Ππου γίνεται αναφορά ςε νομοκεςία, ιςχφουςεσ διατάξεισ ι κείμενεσ διατάξεισ, νοείται, εκτόσ εάν 
ρθτά προβλζπεται διαφορετικά, κάκε κανόνασ δικαίου, εκνικόσ, κοινοτικόσ ι διεκνισ 
εφαρμοηόμενοσ ςτθν Ελλάδα, περιεχόμενοσ ςε κάκε πθγι δικαίου (Σφνταγμα, Νόμοι, Ρροεδρικά 
Διατάγματα, Υπουργικζσ Αποφάςεισ, Εγκφκλιοι, Οδθγίεσ, Κανονιςμοί, Εκνικοί και Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ) όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει κάκε φορά κατά τθν θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ τθσ Διακιρυξθσ Δθμοπραςίασ. 

Ρροδιαγραφζσ και Κανονιςμοί 

Για τθν εκτζλεςθ του ζργου ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 178 του Ν. 4412/16. Επιπρόςκετα, 
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά, ιςχφουν οι κανονιςμοί και προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθ 
παροφςα Συγγραφι Υποχρεϊςεων και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ.  

Γλϊςςα 

Επίςθμθ γλϊςςα τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Ελλθνικι και ςε αυτι κα ςυντάςςονται όλα τα ζγγραφα, θ 
αλλθλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ που υπάρχουν κείμενα ςυνταγμζνα ςε 
δφο γλϊςςεσ, για κάκε περίπτωςθ ερμθνείασ επίςθμθ και υπεριςχφουςα είναι θ Ελλθνικι Γλϊςςα. 

 

1.3 Σφμβαςθ 

(1) Θ «Σφμβαςθ» για τθν εκτζλεςθ του ζργου κα υπογραφεί ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο Άρκρο 
135 του Ν. 4412/16 και ςτθ Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ.  

(2) Θ «Σφμβαςθ» ςυνίςταται από το ομϊνυμο κείμενο και από τα Συμβατικά Τεφχθ, που 
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ. 

(3) Τα Συμβατικά Τεφχθ και θ ςειρά ιςχφοσ τουσ, ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των όρων τουσ, 
κακορίηονται ςτθ Διακιρυξθ. Οι όροι «Σφμβαςθ», «Σφμβαςθ Καταςκευισ του Ζργου» και 
«Εργολαβικό Συμφωνθτικό» χρθςιμοποιοφνται ταυτόςθμα. 

(4) Σχετικά με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτα Άρκρα 105 και 135 του 
Ν. 4412/16. Ο Ανάδοχοσ αφοφ ειδοποιθκεί από τθν Ανακζτουςα αρχι, οφείλει να προςζλκει 
για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζςα ςτθν προκεςμία που κα τεκεί με τθν ςχετικι 
πρόςκλθςθ. Σε περίπτωςθ που αυτόσ δεν προςζλκει κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν παρ.5 του Άρκρου 105 του Ν.4412/16. 

(5) Θ ςειρά ιςχφοσ των ςυμβατικϊν τευχϊν, κακορίηεται ςτο Άρκρο 5 τθσ οικείασ Διακιρυξθσ. 
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(6) Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ Σφμβαςθσ όπωσ και με τισ 
ζγγραφεσ διαταγζσ του Εργοδότθ μζςα ςτισ τικζμενεσ προκεςμίεσ.  

 

1.4 Επικοινωνία – Κοινοποίθςθ εγγράφων 

(1) Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2 και 3 του Άρκρου 105 κακϊσ και ςτο Άρκρο 143 του 
Ν. 4412/16. 

(2) Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ δθλϊνει τθν ζδρα του και τθν ακριβι του 
διεφκυνςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 135, παρ.2 του Ν.4412/2016.  

(3) Ο Ανάδοχοσ, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, δθλϊνει εγγράφωσ για τθν παραλαβι των 
εγγράφων εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο (αντίκλθτο), κάτοικο Βόλου. Θ διλωςθ του Αναδόχου 
ςυνοδεφεται από διλωςθ αποδοχισ του εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου. Θ Διευκφνουςα 
Υπθρεςία ζχει πάντοτε το δικαίωμα να ηθτά τθν αντικατάςταςι του, αν αυτόσ αρνθκεί τθν 
παραλαβι εγγράφων ι απουςιάηει ςυςτθματικά από τθν ζδρα του, ι γενικά κρικεί 
ακατάλλθλοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 135, παρ.3 του Ν.4412/2016.  

(4) Συναινζςεισ, εγκρίςεισ, προςδιοριςμοί, ειδοποιιςεισ, αιτιςεισ, ενςτάςεισ, δθλϊςεισ, που 
απαιτοφνται ςτα πλαίςια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου πρζπει: 

i. να γίνονται εγγράφωσ με τθν ζννοια του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ,  

ii. να επιβεβαιϊνεται θ πραγματοποίθςι τουσ με κάκε νόμιμο τρόπο και 

iii. να γίνονται ςτισ δθλωμζνεσ με τα ζγγραφα τθσ προςφοράσ ι τθσ ςφμβαςθσ διευκφνςεισ, 
εκτόσ εάν ζχουν λάβει χϊρα μεταβολζσ, οι οποίεσ όμωσ ζχουν γνωςτοποιθκεί εγγράφωσ, άλλωσ 
οι ανωτζρω πράξεισ λογίηεται ότι γίνονται εγκφρωσ ςτισ ιδθ δθλωμζνεσ διευκφνςεισ. 

 

1.5 Μελζτθ ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ ζργων 

(1) Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται με τθν προςφορά του ότι μελζτθςε πλιρωσ τθ φφςθ και τθν τοποκεςία 
των ζργων, τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ κυρίωσ όςον αφορά τισ ςυνκικεσ εξεφρεςθσ, 
μεταφοράσ, απόκεςθσ, αποκικευςθσ υλικϊν, τθν φπαρξθ εργατικοφ δυναμικοφ, νεροφ, 
κατάςταςθ περιβάλλοντοσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, το ευμετάβλθτο των καιρικϊν ςυνκθκϊν, και 
γενικϊσ όλεσ τισ φυςικζσ ςυνκικεσ ςτθν περιοχι των ζργων, τθ διαμόρφωςθ και κατάςταςθ 
του εδάφουσ και υπεδάφουσ, το είδοσ, τθν ποιότθτα και ποςότθτα πάνω και κάτω από το 
ζδαφοσ δυνατόν να ςυναντθκοφν υλικά και νερά, το είδοσ και τα μζςα που κα απαιτθκοφν πριν 
από τθν ζναρξθ και κατά τθν περίοδο των εργαςιϊν και όποια άλλα ηθτιματα που με 
οποιοδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςφμβαςθ, τισ εργαςίεσ ι το 
κόςτοσ τουσ. 

(2) Επίςθσ ο Ανάδοχοσ αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει όλα τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ 
που περιλαμβάνονται ςτο φάκελο τθσ δθμοπραςίασ και αποτελοφν μαηί με τθν Διακιρυξθ τθ 
βάςθ τθσ προςφοράσ του. Επίςθσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα και αναλαμβάνει να εκτελζςει 
όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ παραπάνω ςυνκικεσ και όρουσ. 

(3) Ραράλειψθ του αναδόχου να ενθμερωκεί με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά του όρουσ 
τθσ Σφμβαςθσ δεν τον απαλλάςςει από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ του προσ τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 

(4) Οι υπάρχουςεσ μελζτεσ, οι επικρατοφςεσ ςυνκικεσ ςτο ζργο και οι ςχετικζσ υποχρεϊςεισ του 
Αναδόχου, αναλφονται και εξειδικεφονται ςτθν παροφςα ΣΥ.   

(5) Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να κάνει καλι και πιςτι εκτζλεςθ των εγκεκριμζνων μελετϊν και 
δεν ζχει δικαίωμα χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ εντολι τθσ Επίβλεψθσ να τθν τροποποιιςει. 
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1.6 Τεχνικι Διεφκυνςθ και προςωπικό του Αναδόχου 

(1) Με τθν ζναρξθ καταςκευισ του ζργου ο Ανάδοχοσ οφείλει να ορίςει Ρροϊςτάμενο / Διευκυντι 
εργοταξίου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα ΣΥ. Ο Ρροϊςτάμενοσ κα είναι 
Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ Ανϊτατθσ Σχολισ με δωδεκαετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτθν 
καταςκευι και διοίκθςθ αναλόγου μεγζκουσ και κατθγορίασ ζργων  και ο οριςμόσ του κα γίνει 
μόνο εφόςον τα προςόντα του είναι τθσ απολφτου εγκρίςεωσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. 

(2) Θ ελάχιςτθ τεχνικι ςτελζχωςθ του εργοταξίου ορίηεται ςτθν παροφςα ΣΥ. 

(3) Για τθν ζγκριςθ του Ρροϊςτάμενου / Διευκυντι του εργοταξίου, αλλά και τθσ προτεινόμενθσ 
ςτελζχωςθσ του Εργοταξίου, ςφμφωνα με το Άρκρο 139 του Ν.4412/2016, ο Ανάδοχοσ κα 
υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία, όλεσ τισ πλθροφορίεσ, πιςτοποιθτικά και λοιπά λεπτομερι ςτοιχεία, 
που κα αφοροφν ςτα προςόντα και ςτθν πείρα του προςωπικοφ του Εργοταξίου.  

(4) Ο Ρροϊςτάμενοσ κα είναι αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ για το υπόψθ ζργο, κα διευκφνει τισ 
εργαςίεσ καταςκευισ του ζργου και κα είναι πλιρωσ εξουςιοδοτθμζνοσ από τον Ανάδοχο να 
τον εκπροςωπεί ςε όλα τα ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του ζργου κζματα. 

(5) Θ Ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ανακαλζςει μετά από ζγγραφθ διλωςθ τθν 
ζγκριςθ τθσ για τον διοριςμό του Ρροϊςταμζνου, εάν κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου 
κρίνει ότι αυτόσ δεν είναι κατά οποιονδιποτε τρόπο κατάλλθλοσ για τθν ςυγκεκριμζνθ κζςθ. 
Στθν περίπτωςθ αυτι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τον αντικαταςτιςει αμζςωσ και να διορίςει 
άλλο άτομο με τισ παραπάνω προχποκζςεισ εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ του ςχετικοφ εγγράφου τθσ Υπθρεςία. 

(6) Οι επιςτάτεσ και εργοδθγοί του Αναδόχου πρζπει να είναι ικανοί και ζμπειροι ςτθν εκτζλεςθ 
τεχνικϊν ζργων. Οι απαςχολοφμενοι τεχνικοί και εργάτεσ ςτο ζργο κα πρζπει να είναι 
κατάλλθλοι για το είδοσ των επιμζρουσ εργαςιϊν που εκτελοφνται.  

(7) Εάν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των ζργων θ Διευκφνουςα Υπθρεςία κρίνει ότι το 
εργατοτεχνικό προςωπικό δεν είναι κατάλλθλο για τθν παραγωγι ποιοτικοφ ζργου, μπορεί να 
αξιϊςει από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ του ςυνόλου ι τμιματοσ αυτοφ. 

 

1.7 Επίβλεψθ ζργων 
Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία, ορίηει ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα τθν επίβλεψθ του και κοινοποιεί τθν 
απόφαςθ οριςμοφ ςτον Ανάδοχο. Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία δικαιοφται να αντικαταςτιςει ι να 
αναπλθρϊςει τον επιβλζποντα, μετά από ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο. Επίςθσ, 
δικαιοφται να εξουςιοδοτεί τρίτα πρόςωπα για διενζργεια ελζγχων και επικεωριςεων ςτα 
εκτελοφμενα ζργα, μζςα ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ. Ο ζλεγχοσ των εκτελοφμενων ζργων κα 
γίνει ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Άρκρου 136 του Ν.4412/16.  

 

1.8 Ρρόοδοσ εργαςιϊν – Κυρϊςεισ – ποινικζσ ριτρεσ 

(1) Ο Ανάδοχοσ οφείλει να χρθςιμοποιεί κάκε φορά επαρκι ςυνεργεία τεχνιτϊν και εργατϊν και 
μθχανικά μζςα καταςκευισ. Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία, αν κρίνει ότι ο ρυκμόσ προόδου των 
ζργων δεν είναι ικανοποιθτικόσ και ςφμφωνοσ με το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα, μπορεί να 
απαιτιςει από τον Ανάδοχο να αυξιςει τον ρυκμό των ςυνεργείων του, τισ υπερωρίεσ, τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ, τον αρικμό των μθχανθμάτων και γενικά να πάρει όλα τα ενδεικνυόμενα 
μζτρα για τθν επιτάχυνςθ τθσ προόδου των ζργων. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
ςυμμορφϊνεται με τισ ςχετικζσ εντολζσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, χωρίσ καμία πρόςκετθ 
αποηθμίωςθ. 
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(2) Θ μθ ςυμμόρφωςθ του Αναδόχου προσ τισ παραπάνω εντολζσ και θ αποδεδειγμζνα 
αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ ςτθν εκτζλεςθ των ζργων ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο 
πρόγραμμα των εργαςιϊν, δίνει ςτον Εργοδότθ το δικαίωμα να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ και να 
κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο, ςε εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων του Άρκρου 191 του Ν. 
4412/16. Θ άςκθςθ των παραπάνω δικαιωμάτων του Εργοδότθ κατά του Αναδόχου, δεν 
απαλλάςςει τον τελευταίο από οποιαδιποτε υποχρζωςθ του που προκφπτει από τθ Σφμβαςθ. 

(3) Εάν ο Ανάδοχοσ εκτελεί τισ εργαςίεσ με αργό ρυκμό, που δεν ανταποκρίνεται ςτθν πρόοδο και 
ςτισ τμθματικζσ προκεςμίεσ οι οποίεσ προβλζπονται από το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα, με 
ςυνζπεια τθν θμζρα λιξθσ κάκε περιόδου να μθν ζχει ςυμπλθρϊςει τθν ποςότθτα τθσ 
εργαςίασ που προβλεπόταν να εκτελεςκεί μζςα ςε αυτι τθν περίοδο, υπόκειται ςε ποινικι 
ριτρα, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα ΣΥ. 

(4) Ραράταςθ προκεςμιϊν δεν κα αναγνωριςκεί ςτον Ανάδοχο λόγω ιςχυριςμοφ άγνοιασ τθσ 
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ των ζργων, των εδαφικϊν ςυνκθκϊν τθσ περιοχισ του ζργου, του 
χρόνου εκμετάλλευςθσ των πθγϊν λιψθσ υλικϊν, τθσ κατάςταςθσ των οδϊν προςπζλαςθσ, τθσ 
δυςκολίασ προςζγγιςθσ των περιοχϊν λιψθσ αδρανϊν υλικϊν ι τισ αδυναμίασ ζγκαιρθσ 
εξεφρεςθσ εργατϊν, μθχανθμάτων και υλικϊν από τθν ελλθνικι ι ξζνθ βιομθχανία. 

 

1.9 Διαςφάλιςθ ποιότθτασ  

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν ανάπτυξθ, τεκμθρίωςθ και εφαρμογι ςτο ζργο 
Ρρογράμματοσ Ροιότθτασ Ζργου (ΡΡΕ), ςε πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τουσ χρονικοφσ, 
οικονομικοφσ, ποιοτικοφσ κτλ. περιοριςμοφσ και όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθ Γενικι 
Συγγραφι Υποχρεϊςεων, τθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων και ςτα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ. 
Το ΡΡΕ ςυντάςςεται και υποβάλλεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα Άρκρο 158 του 
Ν.4412/16. 

(2) Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκεφςει με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ όλα τα υλικά που κα 
απαιτθκοφν. Τα υλικά πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και να εκπλθρϊνουν τουσ όρουσ των 
αντίςτοιχων Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. Δείγματα υλικϊν πρζπει να υποβάλλονται για ζγκριςθ 
πριν χρθςιμοποιθκοφν. Υλικά και άλλα είδθ που χρθςιμοποιοφνται χωρίσ ζγκριςθ κα 
απορρίπτονται εφόςον διαπιςτωκεί θ ακαταλλθλότθτά τουσ. 

(3) Τα απαιτοφμενα δείγματα και περιγραφικά ςτοιχεία κα λαμβάνονται ζγκαιρα πριν από τθ 
χριςθ και κα εξετάηονται από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία. Στθ ςυνζχεια, όταν απαιτείται, τα 
δείγματα κα ςτζλνονται για εξζταςθ ςε κατάλλθλο κρατικό ι ιδιωτικό εργαςτιριο δοκιμισ 
υλικϊν αναγνωριςμζνο από το κράτοσ και εξοπλιςμζνο με ςχετικι άδεια λειτουργίασ και 
παρζχουν ζγκαιρα και αξιόπιςτα πιςτοποιθτικά υπογεγραμμζνα από διπλωματοφχο Ανϊτατθσ 
Σχολισ. Για το λόγο αυτό κα ςυςκευάηονται κατάλλθλα, με τθν αναγραφι του ονόματοσ, τον 
τόπο προζλευςθσ, τθν ονομαςία και τθν τοποκεςία του ζργου και το όνομα του Αναδόχου 
κακϊσ και ότι τα υλικά που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν ανταποκρίνονται προσ το δείγμα. 
Επίςθσ κα αναγράφεται το είδοσ του ελζγχου ςτον οποίο κα υποβλθκοφν τα υλικά. Κάκε 
ςχετικι δαπάνθ επιβαρφνει τον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται ςτο ποςοςτό γενικϊν εξόδων και 
οφζλουσ του. 

(4) Αν κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των ζργων και μζχρι τθν οριςτικι παράδοςθ παραλαβισ 
τουσ, θ Διευκφνουςα Υπθρεςία κρίνει ότι υπάρχουν τμιματα κακισ καταςκευισ ζχει δικαίωμα, 
αφοφ ςυντάξει πρωτόκολλο για το είδοσ και τθν ζκταςθ τθσ κακοτεχνίασ, να καλζςει τον 
Ανάδοχο να πάρει τα τμιματα που κρίνονται και ςφμφωνα με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ και τισ 
υποδείξεισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ιςχφουν οι διατάξεισ του 
άρκρου 159 του Ν. 4412/16 
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1.10 Ατυχιματα και ηθμιζσ 

(1) Ο Ανάδοχοσ του ζργου οφείλει να αςφαλίςει ςτο ΕΦΚΑ και ςε όλα τα αςφαλιςτικά ταμεία 
όπωσ προβλζπεται από τον νόμο όλο το προςωπικό που κα απαςχολιςει.  

(2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να αςφαλίηει κατά ατυχθμάτων ςε Αςφαλιςτικζσ Εταιρείεσ 
αναγνωριςμζνεσ από το Κράτοσ το εργατοτεχνικό και λοιπό προςωπικοφ του, που 
απαςχολείται ςτα εργοτάξια του ζργου εφόςον τοφτο δεν υπάγεται ςτισ περί ΙΚΑ διατάξεισ. 

(3) Ο Εργοδότθσ δεν φζρει ευκφνθ και δεν επιβαρφνεται ςε καμία περίπτωςθ με αποηθμιϊςεισ 
ατυχθμάτων του προςωπικοφ του Αναδόχου οφτε με αποηθμιϊςεισ για ηθμιζσ που 
προκαλοφνται από το προςωπικό του Αναδόχου, των μεταφορικϊν του μζςων και 
μθχανθμάτων ςε ζργα του Δθμοςίου, Διμων, ςε κάκε είδοσ κοινωφελι ζργα και γενικά ςε 
άλλα πρόςωπα και ξζνεσ ιδιοκτθςίεσ. 

(4) Σε περίπτωςθ ηθμιϊν που προκλικθκαν από ανϊτερθ βία ςτα ζργα που εκτελοφνται, ιςχφουν 
τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 157 του Ν.4412/16 και ςχετικό το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο του 
ζργου. 

 

1.11 Συμβατικό τίμθμα και πλθρωμζσ  

(1) Στθν οικονομικι προςφορά του Αναδόχου περιλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ που αναφζρονται 
ςτουσ όρουσ του Τιμολογίου Μελζτθσ κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ που απαιτείται για τθν 
πλιρθ, ζντεχνθ και ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ και διατάξεισ καταςκευι του 
ζργου και ςφμφωνα με τα άρκρα τθσ Διακιρυξθσ δθμοπραςίασ, του Τιμολογίου και τθν 
παροφςα ΣΥ. 

(2) Για τισ ανακεωριςεισ  ιςχφουν οι διατάξεισ του Άρκρου 153 του Ν. 4412/16. 

(3) Οι τμθματικζσ πλθρωμζσ κα γίνονται με βάςθ ανακεφαλαιωτικοφσ και πιςτοποιθτικοφσ 
λογαριαςμοφσ ςτουσ οποίουσ κα περιλαμβάνονται οι εργαςίεσ που ζχουν ολοκλθρωκεί. Οι 
επιμετριςεισ ςυντάςςονται τμθματικά ανάλογα με τθν πρόοδο του ζργου και ιςχφουν οι 
διατάξεισ των Άρκρων 151 και 152 του Ν.4412/16. Ειδικότερα ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν 
παροφςα ΣΥ.  

(4) Ο τελικόσ λογαριαςμόσ εκδίδεται μετά τθ διενζργεια τθσ οριςτικισ παραλαβισ και τθν ζγκριςθ 
του ςχετικοφ πρωτοκόλλου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.13 του Άρκρου 152 του 
Ν.4412/16. 

(5) Ο Ανάδοχοσ οφείλει να πλθρϊνει τακτικά κάκε εβδομάδα το θμερομίςκιο και κάκε μινα το 
υπαλλθλικό προςωπικό του. Επίςθσ οφείλει να πλθρϊνει και αυτοφσ που του προμθκεφουν 
κάκε είδουσ υλικά που χρθςιμοποιοφνται ςτο ζργο και τα ενοίκια των μθχανθμάτων που 
μιςκϊνει. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ πλθρωμισ του προςωπικοφ από τον Ανάδοχο, οι 
ενδιαφερόμενοι ζχουν δικαίωμα να τθν ηθτιςουν με ςχετικι γραπτι όχλθςθ ςτθν Διευκφνουςα 
Υπθρεςία, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 9 του Άρκρου 138 του Ν.4412/16. 

 

1.12 Επάρκεια ςυμφωνθμζνου εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ 

(1) Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται, με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ότι το ςυμφωνθμζνο εργολαβικό 
αντάλλαγμα επαρκεί για τθν κάλυψθ των κάκε φφςθσ υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από 
τθ ςφμβαςθ. 
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(2) Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει, κατά τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ τουσ, να ζχουν ςυνεκτιμιςει 
με επάρκεια τουσ επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ και όλεσ τισ ςυνκικεσ που κα επθρεάςουν τθ 
διαμόρφωςθ τθσ Ρροςφοράσ τουσ, κακϊσ και τουσ χρόνουσ που απαιτοφνται: 

i Για τισ διατυπϊςεισ εκτελωνιςμοφ υλικϊν, εφοδίων και μθχανθμάτων, που τυχόν κα 
ειςάγουν από το εξωτερικό. 

ii. Για τισ εγκρίςεισ μελετϊν κτλ. κακϊσ και τισ διατυπϊςεισ και διαδικαςίεσ ζκδοςθσ των κάκε 
φφςθσ αδειϊν. 

 

1.13 Ρεράτωςθ εργαςιϊν και παραλαβι 

(1) Θ προςωρινι παραλαβι του ζργου κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του 
Άρκρου 170 του Ν.4412/16. 

(2) Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ, των δοκιμϊν και τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ 
του ζργου από τον ανάδοχο, εκδίδεται ςχετικι Βεβαίωςθ Ρεράτωςθσ Εργαςιϊν του ζργου, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 168 του Ν.4412/16.  

(3) Θ Οριςτικι παραλαβι του ζργου κα γίνει μετά τθν πάροδο του χρόνου υποχρεωτικισ 
ςυντιρθςθσ του ζργου από τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα ΣΥ, και 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Άρκρο 172 του Ν.4412/16.  

 

1.14 Κακαριςμόσ εργοταξίων, καταςκευϊν και εγκαταςτάςεων 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται με δαπάνεσ του και πριν τθν παράδοςθ προσ χριςθ κάκε τμιματοσ 
ζργου, κακϊσ και μετά τθν περάτωςθ ολόκλθρου του ζργου, να αφαιρζςει και απομακρφνει 
από τουσ γφρω του τμιματοσ τοφτου χϊρουσ και γενικά από τα εργοτάξια κάκε απαιτθκείςα 
προςωρινι εγκατάςταςθ, απορρίμματα, εργαλεία και ικριϊματα, μθχανιματα, υλικά 
πλεονάηοντα χριςιμα ι άχρθςτα, προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ μθχανθμάτων, κ.λπ. να άρει κάκε 
βοθκθτικό ζργο το οποίο ικελε υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία ςαν άχρθςτο ι επιηιμιο για τθν 
μετζπειτα λειτουργία του ζργου, να παραδϊςει δε τελείωσ κακαρζσ τόςο τισ καταςκευζσ όςο 
και τουσ γφρω χϊρουσ του εργοταξίου και γενικά να μεριμνιςει για κάκε μζτρο απαιτοφμενο 
για τθν παράδοςθ του ζργου για τθν εφρυκμθ λειτουργία του κατά τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ.  

(2) Ακόμα ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να προβαίνει κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, ςτθν άρςθ 
(κακαίρεςθ, αποκόμιςθ κ.λπ.) κάκε καταςκευαςκείςασ για τθν εκτζλεςθ του ζργου (εργαςιϊν 
και παραγωγισ υλικϊν) προςτατευτικισ καταςκευισ υποβλθκείςασ από οιονδιποτε λόγο προσ 
αποφυγι κάκε φφςθσ ηθμιϊν, φκορϊν, ατυχθμάτων κ.λπ. ςε ιδιοκτθςίεσ, οικοδομζσ, δζνδρα, 
αγροφσ, καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ, κοινωφελείσ εγκαταςτάςεισ και ζργα, κακϊσ και 
απομάκρυνςθ περιφραγμάτων των εργοταξίων. 

 

1.15 Λοιπζσ διατάξεισ  

Καταναγκαςτικά μζτρα – Ζκπτωςθ Αναδόχου 

(1) Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται ςτο ςφνολο για τθν εμπρόκεςμθ καταςκευι του ζργου με πλιρθ 
ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ και με όλεσ τισ οδθγίεσ τισ οποίεσ κα δίνει ςε αυτόν 
κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου θ Διευκφνουςα Υπθρεςία. 

(2) Αν ςε οποιοδιποτε χρόνο, οι μζκοδοι εργαςίασ του Αναδόχου ι τα χρθςιμοποιοφμενα από 
αυτόν υλικά, εργατοτεχνικό προςωπικό ι ο εξοπλιςμόσ, τα μθχανιματα, τα εργαλεία και τα 
εφόδια αυτοφ ι οι εγκαταςτάςεισ του εργοταξίου του, όπωσ και οι λοιπζσ εγκαταςτάςεισ 
καταςκευϊν, κεωρθκοφν όχι επαρκι και κατάλλθλα να εξαςφαλίςουν τθν τζλεια οικονομικι 
και ειδικά εμπρόκεςμθ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ αποπεράτωςθ του ζργου, 
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τότε ςε οποιαδιποτε πιο πάνω περίπτωςθ θ Υπθρεςία δικαιοφται να παρεμβαίνει και να δϊςει 
διαταγι ςτον Ανάδοχο να ςυμμορφωκεί ςτισ οδθγίεσ και εντολζσ τθσ, χωρίσ να δικαιοφται ςε 
κάποια πρόςκετθ πλθρωμι ι αφξθςθ τιμϊν ι παράταςθ προκεςμιϊν. Αυτό το δικαίωμα 
παρζμβαςθσ τθσ Υπθρεςίασ δεν μειϊνει με κανζνα τρόπο τισ ευκφνεσ του Αναδόχου. 

(3) Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί με τισ παραπάνω εντολζσ μζςα ςτισ 
προκεςμίεσ που κακορίηονται ςε αυτζσ, θ Υπθρεςία δικαιοφται να πάρει τα πιο κάτω μζτρα: 

 Να εκτελζςει θ ίδια οποιαδιποτε εργαςία προβαίνοντασ ςτθν αγορά υλικϊν, πλθρωμζσ 
θμερομιςκίων ι άλλων δαπανϊν που είναι αναγκαία για τθν εκτζλεςθ του ζργου με ευκφνθ, ςε 
βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου. 

 Να αντικαταςτιςει τον Ανάδοχο ςε οποιοδιποτε και οςοδιποτε τμιμα του ζργου και ςε 
κάποια είδθ εργαςίασ και να εκτελζςει τα πιο πάνω ζργα με απευκείασ ανάκεςθ ςε άλλουσ  
εργολάβουσ που διακζτουν τα κατάλλθλα προςόντα.  

 Να προβεί ςτθν ζκπτωςθ του Αναδόχου ςφμφωνα με το άρκρο 160 του Ν. 4412/16. 

 Να πάρει οποιαδιποτε μζτρα τα μζτρα τα οποία κεωροφνται με απόλυτθ γνϊμθ τθσ Υπθρεςίασ 
αναγκαία για τθν επίτευξθ των πιο πάνω αποτελεςμάτων με δαπάνεσ και πλιρθ ευκφνθ του 
Αναδόχου. 

 

Ρροςωρινι ι οριςτικι διακοπι των ζργων, διάλυςθ Σφμβαςθσ 

Εφαρμόηεται οι διατάξεισ του Άρκρου 161 του Ν.4412/16.  

 

Διακανονιςμόσ μετά από πτϊχευςθ ι κάνατο Αναδόχου 

Στθν περίπτωςθ αυτι ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του Άρκρου 167 του Ν.4412/16.  

 

Ευκφνθ μελϊν κοινοπραξίασ 

Θ ευκφνθ μελϊν Κοινοπραξίασ διζπεται από τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 140 του Ν.4412/16.  

 

Υπεργολαβία  

Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτα Άρκρο 165 και 166 του Ν.4412/16.  

 

Εκχϊρθςθ δικαιωμάτων – υποκατάςταςθ 

Θ εκχϊρθςθ του ζργου ι / και των δικαιωμάτων που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ διζπεται από τισ 
διατάξεισ του Άρκρου 164 του Ν.4412/16.   
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ΜΔΡΟ Β: ΔΙΓΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΔΩΔΩΝ (Δ..Υ.) 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΘ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Το αντικείμενο του ζργου αφορά ςτθν Καταςκευι των απαιτοφμενων Ζργων για τθν Ολοκλθρωμζνθ 
Διαχείριςθ και Αξιοποίθςθ τθσ Ιλφοσ των ΕΕΛ Βόλου. 

Αναλυτικά το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνει:  

 τθν εκπόνθςθ τθσ Οριςτικισ Μελζτθσ, τθσ μελζτθσ Εφαρμογισ και κάκε είδουσ 
ςυμπλθρωματικισ μελζτθσ και ζρευνασ, 

 τθν καταςκευι των ζργων Ρολιτικοφ Μθχανικοφ,  

 τθν προμικεια και εγκατάςταςθ όλου του θλεκτρολογικοφ και μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, και 

 τθν δοκιμαςτικι λειτουργία του ζργου από τον Ανάδοχο για χρονικό διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν 

Επίςθσ ςτο αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ περιλαμβάνεται και κάκε εργαςία ι προμικεια 
και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ, θ οποία είναι αναγκαία για τθν ολοκλθρωμζνθ καταςκευι και άρτια 
και αποδοτικι λειτουργία του Ζργου, ζςτω και αν δεν αναφζρεται ρθτά ςτα Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ. 

 

Γενικά για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα εφαρμοςκοφν: 

 τα αναφερόμενα ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ ςυμπλθρωματικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του 
Ζργου, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ. και ςυμβατικά τεφχθ τθσ 
εργολαβίασ.  

 οι Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) (ΦΕΚ 2221Β'/30.7.2012, ωσ ιςχφουν μετά τθν 
αναςτολι (ΦΕΚ 2524Β/16-08-16) και αντικατάςταςθ (Εγκφκλιοσ ΥΡΟΜΕΔΙ 17/2016 
ΔΚΡ/οικ/1322/07-09-2016) μερικϊν εξϋαυτϊν με τισ αντίςτοιχεσ Ρροςωρινζσ Ελλθνικζσ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ (Ρ.Ε.ΤΕ.Ρ.) και υπϋαρικ. 367126 Aπόφαςθ του Υπουργείου Υποδομϊν και 
Μεταφορϊν - ΦΕΚ B’6366/15-12-2022, περί ζγκριςθσ 154 Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, με 
υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα και Μελζτεσ. 

 τα «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα» όπωσ ζχουν εγκρικεί από τθν Επιτροπι CEN. 

 οι Ελλθνικοί κανονιςμοί και πρότυπα και οι άλλεσ διατάξεισ (νόμοι, διατάγματα, υπουργικζσ 
αποφάςεισ, εγκφκλιοι κ.λπ.) που ιςχφουν ςτθν Ελλάδα,. 

 ςυμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ (Ελλθνικοφ 
Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι Ρροδιαγραφζσ ISO (International 
Standards Organization) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι ASTM των ΘΡΑ. 

 οποιοιδιποτε άλλοι Κανονιςμοί, Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και Ειδικζσ Διατάξεισ, κακϊσ και 
Εγκφκλιοι, Οδθγίεσ, Διαταγζσ και Αποφάςεισ του τ. ΥΡΕΧΩΔΕ που δεν αναφζρονται ρθτϊσ 
προθγουμζνωσ, αλλά άπτονται του αντικειμζνου του υπόψθ ζργου. 

 

Για κζματα που δεν καλφπτονται από τουσ παραπάνω κανονιςμοφσ πρότυπα και προδιαγραφζσ, κα 
εφαρμοςκοφν οι αντίςτοιχεσ ξζνεσ προδιαγραφζσ (π.χ. DIN, BS, NF, κ.λπ.) 

 

Θ εκτζλεςθ του ζργου κα πρζπει να γίνεται κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να τθροφνται οι εγκεκριμζνοι 
Ρεριβαλλοντικοί Προι για τθν καταςκευι αυτοφ. 

 

Άρκρο 3: ΙΔΙΟΚΣΘΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΩ – Απαλλοτριϊςεισ – Εξαςφάλιςθ χϊρων 

1. Το ζργο για τθν Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ και Αξιοποίθςθ τθσ Ιλφοσ των ΕΕΛ Βόλου (εφεξισ 
θ εγκατάςταςθ) κα καταςκευαςτεί ςε υφιςτάμενθ διακζςιμθ ζκταςθ εντόσ περιφραγμζνου 
χϊρου, ςτο νοτιοδυτικό άκρο τθσ πόλθσ του Βόλου ςτθ κζςθ «Μπουρμπουλικρα». Δεν 
αναμζνεται να απαιτθκοφν απαλλοτριϊςεισ.  
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2. Σε κάκε περίπτωςθ, οι απαιτοφμενεσ για τθν εκτζλεςθ των ζργων απαλλοτριϊςεισ γίνονται 
με φροντίδα του φορζα του ζργου, τον οποίο και βαρφνουν οι επιδικαηόμενεσ 
αποηθμιϊςεισ. Καμιά ευκφνθ ι υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ δεν αναλαμβάνει ο φορζασ του 
ζργου ζναντι του αναδόχου, εκτόσ από τθ χοριγθςθ παράταςθσ τθσ προκεςμίασ περαίωςθσ 
ςτθν περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ τθσ περαίωςθσ του ζργου λόγω αναγκαςτικισ 
απαλλοτρίωςθσ που δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. 

3. Στθν περιοχι καταςκευισ των ζργων υπάρχουν μονάδεσ τθσ υφιςτάμενθσ Εγκατάςταςθσ 
Επεξεργαςίασ Λυμάτων κακϊσ επίςθσ και δίκτυα εξυπθρζτθςθσ τθσ υφιςτάμενθσ ΕΕΛ. Θ 
υφιςτάμενθ ΕΕΛ πρζπει να ςυνεχίςει να λειτουργεί απρόςκοπτα, κακ’όλθ τθν διάρκεια 
καταςκευισ των νζων ζργων. Ευκφνθ του Αναδόχου είναι ο ακριβισ εντοπιςμόσ των 
δικτφων, που διζρχονται ςτθ περιοχι των ζργων επζκταςθσ.  

4. Ο ΚτΕ ουδεμία υποχρζωςθ αναλαμβάνει για να απαλλοτριϊςει ι και παραχωριςει χϊρουσ 
για ίδρυςθ λατομείων, για δανειολθψία, για απόκεςθ, για εγκαταςτάςεισ εργοταξίων κτλ. 
Οι χϊροι αυτοί κα πρζπει να εξευρεκοφν και ενοικιαςτοφν ι/και αγοραςκοφν από τον 
Ανάδοχο με αποκλειςτικι του μζριμνα και δαπάνθ. 

 

Άρκρο 4: ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΜΒΑΘ 

Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε 24 μινεσ από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ οποία αναλφεται ςτ 18 μινεσ για τθν Καταςκευι των ζργων και 6 μινεσ για τθ 
δοκιμαςτικι λειτουργία τθσ νζασ εγκατάςταςθσ. 

 

Άρκρο 5: Χρθματοδότθςθ - Κρατιςεισ 
Το ζργο χρθματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ του Υπουργείο 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Ρυλϊνασ Ανάκαμψθσ 1 «ΡΑΣΙΝΘ ΜΕΤΑΒΑΣΘ» - Άξονασ 

προτεραιότθτασ 1.4 «Αειφόροσ χριςθ των πόρων, ανκεκτικότθτα ςτθν κλιματικι αλλαγι και 

διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ» τθσ Δράςθσ «Επεξεργαςία και κακαριςμόσ αςτικϊν λυμάτων 

περιβαλλοντικά ευαίςκθτων οικιςμϊν και εκςυγχρονιςμόσ εγκαταςτάςεων ςε επιλεγμζνεσ 

πόλεισ»με κωδικό ΟΡΣ ΤΑ 5164462 με επιλζξιμο ποςό 12.100.000,00€. 

Ο Ανάδοχοσ κα καταβάλλει τισ αντίςτοιχεσ κρατιςεισ, όπωσ ιςχφουν κατά το χρόνο δθμοπράτθςθσ 

προςκομίηοντασ πριν από τθν πλθρωμι κάκε λογαριαςμοφ τισ αντίςτοιχεσ αποδείξεισ, κακϊσ και 

απόδειξθ καταβολισ του προκαταβλθτζου φόρου ειςοδιματοσ. 

Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τζλθ διοδίων κάκε είδουσ μεταφορικϊν του μζςων, από τον 

Φ.Ρ.Α και τον ειδικό φόρο του άρκρου 17 του Ν.Δ.3092/54 πάνω ςτα ειςαγόμενα από το εξωτερικό 

υλικά, εφόδια κλπ ζςτω και αν αναφζρεται αντίκετθ γενικι διατφπωςθ ςτθν ΣΑΕ του ΥΡ.ΟΙ.Ο., 

κακϊσ και από τουσ φόρουσ που αναφζρονται ςτα Ν.Δ.4486/66-ΦΕΚ 131Α και 453/66-ΦΕΚ16Α 

“Ρερί τροποποιιςεωσ των φορολογικϊν διατάξεων”. Επίςθσ, δεν απαλλάςςεται από τουσ δαςμοφσ 

και κάκε άλλο φόρο, τζλοσ ι δικαίωμα υπζρ του Δθμοςίου για καφςιμα και λιπαντικά, ςφμφωνα με 

το Ν.2366/53 (ΦΕΚ 83Α/10.4.53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27.12.71) και Ν.893/79 (ΦΕΚ 86Α/18.4.79) 

Ο Κφριοσ του Ζργου ςτα πλαίςια τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ του ζργου, μεριμνά για τθν εξόφλθςθ 

των παραςτατικϊν, τα οποία ζχουν εκδοκεί με ςτοιχεία οφειλζτθ αυτά του Κυρίου του Ζργου.  

Ο Κφριοσ του ζργου κα προχωριςει, με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ με αρικμό πρωτοκόλλου εγγράφου 

47159/ΕΥΘΥ 1045 τθσ 25/9/2014 απόφαςθσ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ, ςτισ 

απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν μθ επιβολι ΦΡΑ ςε τεχνικά ζργα.  

Ειδικότερα: 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.10 του άρκρου 1 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014) ο 

ανάδοχοσ του τεχνικοφ ζργου δεν χρεϊνει ΦΡΑ ςτα εκδιδόμενα φορολογικά ςτοιχεία, αλλά 

υπόχρεοσ για τθν απόδοςθ του ΦΡΑ ορίηεται ο λιπτθσ του τιμολογίου (αντιςτροφι υποχρζωςθσ). Ο 
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Κφριοσ του ζργου καλφπτει τισ περιπτϊςεισ που περιγράφονται ςτισ παραγράφουσ 3 και 4 τθσ 

απόφαςθσ (ο Κφριοσ του ζργου είναι υπόχρεοσ ςτον ΦΡΑ). 

 

Άρκρο 6: ΕΓΓΤΘΕΙ 

6.1 Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 302 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ εκτιμωμζνθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ειδικότερα ορίηει. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 337 ν. 4412/2016, θ οποία ςυνεπάγεται 
αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ 
αφξθςθσ χωρίσ ΦΡΑ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του κυρίου του ζργου 
ζναντι του αναδόχου. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του ςυμβατικοφ αντικειμζνου. 

 

6.2 Εγγφθςθ Ρροκαταβολισ 

Σε περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ κατατίκεται ιςόποςθ εγγφθςθ προκαταβολισ.  

Θ προκαταβολι είναι ζντοκθ από τθσ καταβολισ, επιβαρυνόμενθ με το φψοσ επιτοκίου που 
κακορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. Θ χοριγθςθ, θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ 
και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 302 του ν.4412/2016 και τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Θ προκαταβολι και θ 
εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά. Θ προκαταβολι απαγορεφεται να 
χρθςιμοποιθκεί για δαπάνεσ που δεν ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

 

6.3 Εκδοςθ εγγυθτικϊν 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ 
επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περ. β’ και γ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’ 13) 
που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου ι ςτα κράτθ μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από 
το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια 
ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά από τθ λιξθ τουσ ςτον 
υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του οικονομικοφ φορζα/αναδόχου από ζνα ι 
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτιτωσ του φψουσ των.  

Εάν θ εγγφθςθ εκδοκεί από αλλοδαπό πιςτωτικό ίδρυμα μπορεί να ςυνταχκεί ςε μία από τισ 
επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. 
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Aρκρο 7: Ποιότθτα Τλικϊν – Αδρανι Τλικά - Χϊροι Απόκεςθσ 

7.1 Γενικά 

1. Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παρ.10 του Άρκρου 138 του Ν.4412/16. 

2. Οι πθγζσ λιψθσ υλικϊν πρζπει να είναι νομίμωσ λειτουργοφντα λατομεία ι κατάλλθλα υλικά από 
περίςςεια άλλου καταςκευαςμζνου ζργου, για τα οποία πρζπει να υπάρχει άδεια από τθν 
Υπθρεςία. Για τον ςκοπό αυτό, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει τισ προτάςεισ του, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
δεςμεφςεισ τθσ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων. Ο ΚτΕ δεν ζχει υποχρζωςθ να εξαςφαλίςει 
για τον Ανάδοχο χϊρουσ λιψθσ υλικϊν.  

3. Ρριν χρθςιμοποιθκεί οποιαδιποτε πθγι υλικϊν, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίςει, με 
δαπάνεσ του, για τθν εξζταςθ του υλικοφ από εγκεκριμζνο εργαςτιριο προσ διαπίςτωςθ τθσ 
καταλλθλότθτασ του. 

4. Τα κατάλλθλα προϊόντα εκςκαφϊν δφναται να χρθςιμοποιθκοφν για τισ ανάγκεσ του Ζργου, 
κατόπιν ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ. Ο Ανάδοχοσ ςε κάκε περίπτωςθ υποχρεϊνεται για τθ νόμιμθ 
διάκεςθ των απαραίτθτων χϊρων για τθν προςωρινι ι οριςτικι απόκεςθ των προϊόντων εκςκαφισ. 
Θ διάκεςθ των καταλλιλων προϊόντων εκςκαφϊν, κα διατίκεται μετά από τουσ απαιτοφμενουσ 
ελζγχουσ καταλλθλότθτασ των υλικϊν αυτϊν και ςφμφωνα με τισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ για τθν 
καταςκευι του Ζργου, ενςωματοφμενα ςτισ διάφορεσ προβλεπόμενεσ εργαςίεσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ ι και ςε μελλοντικζσ ςυμβάςεισ του ΚτΕ, πάντοτε ςφμφωνα με τισ εντολζσ αυτοφ. 

5. Σε περίπτωςθ που τα υλικά από τισ πθγζσ που αναφζρονται ανωτζρω δεν επαρκοφν ι 
αποδεικνφονται ακατάλλθλα, τότε ο Ανάδοχοσ κα φροντίςει να βρει νζεσ πθγζσ υλικϊν, που κα 
εγκρίνει θ Υπθρεςία. 

6. Στισ τιμζσ προςφοράσ του Αναδόχου περιλαμβάνονται κατά ανθγμζνο τρόπο, όλεσ τισ δαπάνεσ 
που προχποκζτει θ εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου.  

Δεν προβλζπεται καταβολι αμοιβισ ςτον Ανάδοχο για τισ οποιεςδιποτε ςχετικζσ ερευνθτικζσ 
εργαςίεσ χρειαςκεί να εκτελεςκοφν. 

Επιςθμαίνεται ότι, οι όποιεσ δαπάνεσ διαμόρφωςθσ των δανειοκαλάμων, πθγϊν, λατομείων, χϊρων 
απόκεςθσ, ςφνδεςισ των με το υπάρχον δίκτυο ςυγκοινωνιακϊν ζργων, καταςκευισ οδϊν 
προςπζλαςθσ και μεταφοράσ υλικϊν, απαιτιςεων εκτζλεςθσ ζργων επανόρκωςθσ μετά το πζρασ 
των ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν, ι ακόμθ και κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ αυτϊν και τυχόν άλλεσ 
δαπάνεσ που κα προκφψουν κα βαρφνουν τον Ανάδοχο και κα πρζπει να περιλθφκοφν από αυτόν 
ςτθν προςφορά του. 
 

7.2 Ρρομικεια Υλικϊν 

Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ τθσ αγοράσ, χωρίσ βλάβθ 
ι ελάττωμα. Επίςθσ, κα είναι απόλυτα ςφμφωνα με τα ςυμβατικά δεδομζνα, τουσ ιςχφοντεσ 
κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ, κακϊσ και με τα ςυμβατικά δεδομζνα τθσ εργολαβίασ, αρίςτθσ 
ποιότθτασ και τθσ απόλυτθσ ζγκριςθσ τθσ επίβλεψθσ, ςχετικά με τθν προζλευςθ, τθ ςφνκεςθ, τισ 
διαςτάςεισ, τθν αντοχι, τθν ποιότθτα, τθν εμφάνιςθ κλπ. 

Σε περίπτωςθ που ο Φορζασ παραδϊςει ςτον Ανάδοχο υλικά απαιτοφμενα για τθν εκτζλεςθ του 
ζργου, ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται κανζνα ποςοςτό για γενικά ζξοδα και όφελοσ επί τθσ αξίασ τουσ, 
οφτε αποηθμίωςθ για δαπάνεσ αποκικευςθσ και φφλαξθσ των υλικϊν αυτϊν και οφείλει να προβεί 
ςτουσ κατάλλθλουσ ελζγχουσ αναφορικά με τθν ποιότθτα τουσ, πριν τθ χριςθ ι τθν ενςωμάτωςι 
τουσ ςτο ζργο. 

Ο Ανάδοχοσ δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν κακι ποιότθτα ι ακαταλλθλότθτα των υλικϊν που 
παραδίδονται ς' αυτόν από τον Φορζα, μόνον εφόςον ζγκαιρα το αναφζρει εγγράφωσ. 

Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον Φορζα ςτον Ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε τθν 
παραλαβι τουσ από αυτόν φζρει ακζραια τθν ευκφνθ για τθ φφλαξι τουσ και για κάκε βλάβθ, ηθμιά 
ι απϊλεια που τυχόν ςυμβεί ςτα υλικά αυτά. 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι του ζργου κα προμθκευτεί ο Ανάδοχοσ με 
κακολικι αρμοδιότθτα και ευκφνθ του. Θ αξία των υλικϊν που αναλογοφν για τθν καταςκευι κάκε 
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εργαςίασ που προβλζπεται ςτθ ςφμβαςθ, κακϊσ και θ δαπάνθ μεταφοράσ των μζχρι τισ 
εγκαταςτάςεισ, τθσ φορτοεκφόρτωςθσ και ςταλίασ και κάκε δαπάνθ χρθςιμοποιιςεϊσ των 
περιλαμβάνεται ςτο τίμθμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Αναδόχου και είναι τθσ αποκλειςτικισ 
αρμοδιότθτασ και ευκφνθσ του. 

Το ποςοςτό ςυμμετοχισ των υλικϊν ςε κάκε ανάλογθ εργαςία, πρζπει να ευρίςκεται εντόσ των 
ορίων που κακορίηουν θ Μελζτθ και οι ςχετικζσ με αυτζσ Ρ.Τ.Ρ., κακϊσ και τα εγκεκριμζνα 
εκάςτοτε Τιμολόγια.  

Σε κάκε περίπτωςθ τα ανωτζρω ποςοςτά ελιφκθςαν υπόψθ για τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ 
του Αναδόχου. 

 

7.3 Ρροςπζλαςθ προσ κζςεισ λιψθσ υλικϊν  

Θ καταςκευι και ςυντιρθςθ των οδϊν προςπζλαςθσ προσ τισ κζςεισ λιψθσ των διαφόρων υλικϊν 
και καταςκευισ τεχνικϊν κλπ ζργων βαρφνει τον Ανάδοχο. Θ δαπάνθ περιλαμβάνεται ςτθν 
προςφορά του Αναδόχου και είναι τθσ κακολικισ αρμοδιότθτασ και ευκφνθσ του, ςφμφωνα με το 
άρκρο 36.2 τθσ Ε.Σ.Υ. 

 

7.4 Χϊροι απόκεςθσ 

1.  Για τθ διαχείριςθ των Αποβλιτων Εκςκαφϊν Καταςκευϊν και Κατεδαφίςεων (Α.Ε.Κ.Κ.) ιςχφουν 
οι παρακάτω διατάξεισ:  

 Ο Νόμοσ 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α): “Ροινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ - Εναρμόνιςθ με 
τθν Οδθγία 2008/99/ΕΚ - Ρλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ  αποβλιτων - Εναρμόνιςθ με 
τθν Οδθγία 2008/98/ΕΚ - φκμιςθ κεμάτων Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Κλιματικισ Αλλαγισ. “  

 Θ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2010 τεφχοσ Β’) “Μζτρα, όροι και 
πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και 
κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)” και ιδιαίτερα για τα δθμόςια ζργα θ παράγραφοσ 3β του άρκρου 7 , 
κακϊσ και  

 Θ  ερμθνευτικι εγκφκλιοσ αυτισ με αρ. 4834/25.01.2013 Εγκφκλιοσ του Υπ. Ρεριβ. Ενεργ. & 
Κλιμ. Αλ. “Διαχείριςθ περίςςειασ υλικϊν εκςκαφϊν που προζρχονται από δθμόςια ζργα - 
Διευκρινίςεισ επί των απαιτιςεων τθσ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β).  

2. Ο Ανάδοχοσ, ωσ διαχειριςτισ των ΑΕΚΚ τεχνικϊν ζργων υποδομϊν, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν 
υποχρεοφται να υποβάλει ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία επικυρωμζνο αντίγραφο με εγκεκριμζνο 
ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΕΚΚ ι υπεφκυνθ διλωςθ του διαχειριςτι ότι κα 
ςυνεργαςτεί με εγκεκριμζνο ςφςτθμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων που κα 
παραχκοφν από το ζργο για τουσ κωδικοφσ που αφοροφν ςε Μείγματα Αςφάλτου/Ρροϊόντα 
Ρίςςασ (ΕΚΑ 17.03._ _) κακϊσ και  Σκυρόδεμα/Τοφβλα/Ρλακάκια/Κεραμικά (ΕΚΑ 17.01._ _). Ο 
Ανάδοχοσ, μετά τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν διαχείριςθσ τουσ οφείλει να κατακζςει ςτθν 
υπθρεςία που επιβλζπει το ζργο, βεβαίωςθ παραλαβισ των αποβλιτων από το εγκεκριμζνο 
ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ, όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 3 (εφ.3) τθσ ΚΥΑ. 

3. Ωσ κζςθ για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των ΑΕΚΚ λαμβάνεται θ Β’ ΒΙΡΕ Βόλου, δθλαδι μζςθ 
απόςταςθ 20 km από τθν  περιοχι εκτζλεςθσ του ζργου. Ουδεμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ 
εγκρίνεται ςτον Ανάδοχο για τθν μεταφορά των προϊόντων εκςκαφισ. 

4. Θ περίςςεια των προϊόντων εκςκαφισ που αφορά ςτον Κωδικό ΕΚΑ 17.05.04 (Χϊματα και πζτρεσ 
χωρίσ επικίνδυνεσ ουςίεσ) κα μεταφζρεται ςτον Χ.Υ.Τ.Α. Βόλου ι ςτον ανενεργό πρϊθν Λατομικό 
Χϊρο Φαργκάνθ, δθλαδι μζςθ απόςταςθ 15km από τθν περιοχι εκτζλεςθσ του ζργου. Ο 
Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ κατά τθν υποβολι τθσ οικονομικισ προςφοράσ το ιςχφον 
Ρρόγραμμα και τουσ όρουσ Λειτουργίασ του Χ.Υ.Τ.Α. Βόλου και του πρϊθν Λατομικοφ Χϊρου 
(Απόφαςθ Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ υπ’ αρικμ. 311/2021 – ΑΔΑ 9ΓΓΕΟΕΡΘ-Θ6Ε) και τισ προχποκζςεισ 
απόκεςθσ των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν, όπωσ αυτά ορίηονται από το ιςχφον νομικό πλαίςιο, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ οιαςδιποτε δαπάνθσ αυτϊν. Τα νόμιμα παραςτατικά απόκεςθσ κα 
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φυλάςςονται από τον Ανάδοχο και κα παραδίδονται ςτθν Επίβλεψθ ςε περίπτωςθ που αυτό 
ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία. Ουδεμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ εγκρίνεται ςτον Ανάδοχο για τθν 
μεταφορά των προϊόντων εκςκαφισ. 

5. Ο Ανάδοχοσ ςε κάκε περίπτωςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθ νόμιμθ διάκεςθ των προϊόντων εκςκαφισ, 
ςφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία και τθν υπ’ αρικμ. οικ.46201/9-11-2017 (ΑΔΑ: 
ΩΦΞΔ4653Ρ8-Ψ46) Απόφαςθ, με τθν οποία τροποποιικθκε θ υπ’ αρικμ. Υ.Α. 51349/26-10-2016 
(ΑΔΑ: 788Β4653Ρ8-3ΜΟ) περιβαλλοντικϊν όρων. Θα πρζπει να διερευνιςει όλεσ τισ 
εναλλακτικζσ λφςεισ (αποκατάςταςθ ανενεργϊν λατομείων, ικανοποίθςθ αναγκϊν ςε δάνεια 
άλλων εγκεκριμζνων ζργων ι οποιονδιποτε άλλο νόμιμο χϊρο διάκεςθσ) και να μεριμνιςει με 
ίδιεσ δαπάνεσ γι’ αυτό προσ όφελοσ του ζργου. 

6. Το κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ, των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και 
κατεδαφίςεισ (ΕΚΑ 17.03._ _ και ΕΚΑ 17.01._ _), δεν περιλαμβάνεται ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του 
Τιμολογίου Μελζτθσ. Θ ςχετικι δαπάνθ κα πλθρωκεί ςτον Ανάδοχο είτε ωσ απολογιςτικι 
δαπάνθ κόςτουσ υποδοχισ ΑΕΚΚ είτε ωσ νζα τιμι. Θ δαπάνθ κα επιμετρείται και κα 
πιςτοποιείται κατόπιν προςκόμιςθσ του ςχετικοφ παραςτατικοφ δαπάνθσ του ςυςτιματοσ 
υποδοχισ.  

Θ δαπάνθ αυτι αποτελεί μθ επιλζξιμθ δαπάνθ και κα καλυφκεί από Κδιουσ Ρόρουσ τθσ ΔΕΥΑΜΒ. 

 

7.5 Ρθγζσ λιψθσ υλικϊν  

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να αναφζρει ςτον ΚτΕ τισ πθγζσ των υλικϊν που κα χρθςιμοποιιςει 
για τθν καταςκευι του Ζργου. Επίςθσ, πριν από τθ χρθςιμοποίθςθ οποιαςδιποτε πθγισ υλικϊν, 
ζχει τθν υποχρζωςθ να προβεί με δικζσ του δαπάνεσ ςτθν εξζταςθ των υλικϊν, ςε αναγνωριςμζνο 
εργαςτιριο τθσ επιλογισ του (κατόπιν εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ) ι ςε κρατικό Εργαςτιριο για να 
ειςθγθκεί ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία τθν αποδοχι των υλικϊν που κα χρθςιμοποιιςει. 

Τονίηεται ιδιαίτερα ότι θ χριςθ από τον Ανάδοχο οποιαςδιποτε πθγισ λιψθσ κατάλλθλων υλικϊν 
δεν δθμιουργεί ς' αυτόν δικαίωμα απαίτθςθσ πλθρωμισ δαπάνθσ μεταφοράσ των υλικϊν, αφοφ 
αυτι περιλαμβάνεται ανοιγμζνα ςτθν προςφορά του, και είναι τθσ κακολικισ αρμοδιότθτασ και 
ευκφνθσ του ςφμφωνα με το άρκρο 36.2 τθσ παροφςθσ Ε.Σ.Υ. 

Σε περίπτωςθ που εγκρικείςεσ πθγζσ αποδειχκοφν ακατάλλθλεσ ι ανεπαρκείσ, ο Ανάδοχοσ κα 
φροντίςει μόνοσ του να βρει άλλεσ κατάλλθλεσ πθγζσ υλικϊν που κα προτείνει ςτθν Υπθρεςία για 
ζγκριςθ. Οποιαδιποτε και αν είναι θ κζςθ των πθγϊν αυτϊν, ο Ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να 
απαιτιςει πρόςκετθ αποηθμίωςθ. Πλα τα ανωτζρω περιλαμβάνονται ςτθν προςφορά του και είναι 
τθσ κακολικισ αρμοδιότθτασ και ευκφνθσ του. 

 

Άρκρο 8: Χρονοδιάγραμμα - Προκεςμίεσ - Ποινικζσ Ριτρεσ - Πριμ 

 

8.1 Συνολικι προκεςμία καταςκευισ του ζργου 

Θ ςυνολικι προκεςμία για τθν καταςκευι του ζργου, ορίηεται ςε 24 μινεσ από τθν θμζρα 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία αναλφεται ςε 18 μινεσ για τθν καταςκευι των ζργων και 6 
μινεσ για τθ δοκιμαςτικι λειτουργία τθσ νζασ εγκατάςταςθσ από τον Ανάδοχο. 

Στθν υπόψθ ςυνολικι προκεςμία, περιλαμβάνονται οι χρόνοι για τθν:  

 εκτζλεςθ των αναγκαίων γεωτεχνικϊν ερευνϊν, τοπογραφικϊν αποτυπϊςεων, κτλ. 

 εκπόνθςθ τθσ  Μελζτθσ Εφαρμογισ 

 πλιρθ καταςκευι των ζργων  

 κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία   

 δοκιμαςτικι λειτουργία των καταςκευαςκζντων ζργων για χρονικό διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν 
και   

 τθν παράδοςθ από τον Ανάδοχο του Μθτρϊου του Ζργου και των ΣΑΥ - ΦΑΥ. 
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8.2 Χρονοδιάγραμμα Καταςκευισ 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντάξει και υποβάλει ςτθν Υπθρεςία Χρονοδιάγραμμα τθσ όλθσ 
καταςκευισ του Ζργου το οποίο κα ανταποκρίνεται ςτισ προκεςμίεσ τθσ παροφςασ ΣΥ. Το 
χρονοδιάγραμμα αυτό, που διζπεται από τισ διατάξεισ του Άρκρου 145 του Ν.4412/16 , κα 
ςυνταχκεί με τθ μορφι τετραγωνικοφ πίνακα που περιλαμβάνει τθν χρονικι ανάλυςθ των 
ποςοτιτων ανά εργαςία ι ομάδα εργαςιϊν και κα ςυνοδεφεται από γραμμικό διάγραμμα και 
ςχετικι ζκκεςθ. Θ ςφνταξθ τευχϊν ι διαγραμμάτων κα γίνεται με τθ μζκοδο τθσ δικτυωτισ 
ανάλυςθσ. Το χρονοδιάγραμμα κα ςυνταχκεί ςε λογιςμικό ανοιχτοφ κϊδικα και κα υποβλθκεί ςτθν 
Υπθρεςία ζγγραφα και ςε θλεκτρονικι μορφι. 

2. Το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου. Θ 
ανάπτυξθ του προγράμματοσ του ζργου και των υπο-προγραμμάτων του πρζπει να γίνει ζτςι, ϊςτε 
να τεκμθριϊνεται ότι τθροφνται οι προκεςμίεσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Σ.Υ. 

3. Θ ανάπτυξθ του προγράμματοσ κα γίνεται ςε επίπεδο μελζτθσ εφαρμογισ υπό τθν ζννοια των 
προδιαγραφϊν μελζτθσ και εφαρμογισ χρονικοφ προγραμματιςμοφ και διοίκθςθσ ζργου (Αποφ. 
Δ17/01/117/ΦΝ 332, ΦΕΚ 862Β/16.11.89). Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 
ζργου, να καλφπτει τισ αρμοδιότθτεσ του υπεφκυνου χρονικοφ προγραμματιςμοφ και ελζγχου τθσ 
προόδου του ζργου, με εξειδικευμζνο και ζμπειρο προςωπικό.  

4. Στο πρόγραμμα κα περιλαμβάνονται επίςθσ ςαν ανεξάρτθτεσ δραςτθριότθτεσ θ παρακολοφκθςθ 
τθσ διακίνθςθσ όςων υλικϊν ζχουν χρόνο παράδοςθσ μεγαλφτερο από ζνα μινα και όςων  
κρίνονται κρίςιμα για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ι αναφζρονται ςτθν παροφςα ΣΥ. Για τα υλικά 
αυτά κα περιλαμβάνονται οι δραςτθριότθτεσ τθσ υποβολισ αίτθςθσ ζγκριςθσ, τθσ παραγγελίασ, τθσ 
επιβεβαίωςθσ παραγγελίασ, τθσ άφιξθσ του υλικοφ ςτο εργοτάξιο και τθσ ενςωμάτωςθσ ςτο ζργο. 

5. Μετά τθν υποβολι του προγράμματοσ θ Υπθρεςία εγκρίνει αυτό όπωσ υποβλικθκε, με τυχόν 
ςυμπλθρϊςεισ ι τροποποιιςεισ, μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υποβολι του (παρ.2, 
Άρκρου 145 Ν.4412/16). 

6. Ο Ανάδοχοσ κατά το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ζγκριςθ του οριςτικοφ χρονοδιαγράμματοσ 
καταςκευισ του ζργου κα ενεργεί ςφμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμμα, φζροντασ ακζραια τθν 
ευκφνθ, αν αυτό αντίκειται ςτουσ όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν. Για τον λόγο αυτό κεωρείται, 
ςυμβατικά, ότι θ διαδικαςία τθσ κατάρτιςθσ και ζγκριςθσ ι μεταβολισ του χρονοδιαγράμματοσ δεν 
επιφζρει κακυςτζρθςθ. Θ ζγκριςθ του χρονοδιαγράμματοσ δεν περιλαμβάνει τθν, με οποιαδιποτε 
ζννοια, ςυμφωνία τθσ Υπθρεςίασ ςχετικά με τον τρόπο υλοποίθςθσ αυτοφ από τον Ανάδοχο. 

7. Θ Υπθρεςία επιφυλάςςει για τον εαυτό τθσ το δικαίωμα να ηθτιςει τθν υποβολι, πρόςκετων μαηί 
με τα προθγοφμενα και άλλων ςτοιχείων (όπωσ πχ. διαγράμματα καταςκευισ επί μζρουσ τμθμάτων 
του ζργου κτλ.), τα οποία είναι επιβοθκθτικά για να ςχθματιςκεί πλιρθσ εικόνα τθσ 
ανακεφαλαιωτικισ, ςε κάκε χρονικι περίοδο, προόδου του ζργου, ςε ςφγκριςθ πάντα με τισ αρχικζσ 
προβλζψεισ του χρονοδιαγράμματοσ. 

8. Κάκε μεταγενζςτερθ ενθμζρωςθ ι ανακεϊρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ και του προγράμματοσ 
καταςκευισ του ζργου, ι / και των υποπρογραμμάτων του, κα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ςτθν 
Υπθρεςία για ζλεγχο και ζγκριςθ.   

9. Ραράλειψθ ι αμζλεια ωσ προσ τθν άρτια, λεπτομερι και πλιρθ ανάλυςθ, τεκμθρίωςθ, τιρθςθ 
και παρουςίαςθ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, του προγράμματοσ του ζργου (αρχικοφ ι 
μεταγενζςτερθσ ενθμζρωςθσ), εκτόσ από τθ διαδικαςία διοικθτικϊν κυρϊςεων και ζκπτωςθσ, ωσ  
προβλζπεται από τισ διατάξεισ του Άρκρου 145 του Ν.4412/16, ςυνεπάγεται: 

(i) Τθν επιβολι ανζκκλθτθσ ποινικισ ριτρασ από τθν Υπθρεςία ίςθσ προσ το ποςό που ορίηεται ςτθν 
ςυνζχεια τθσ παροφςασ παραγράφου. Θ ποινικι ριτρα αυτι επιβάλλεται για μία μόνο φορά, και κα 
παρακρατθκεί από τον πρϊτο επόμενο λογαριαςμό.  
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(ii) Τθν κοινοποίθςθ ςτον Ανάδοχο Υπθρεςιακοφ Ρρογράμματοσ, ςυντεταγμζνου ςφμφωνα με τα 
ανωτζρω, που ςτθ ςυνζχεια κα είναι υποχρεωτικό γι' αυτόν, χωρίσ να του παρζχεται δικαίωμα 
οποιαςδιποτε χρονικισ απόκλιςθσ. 

10. Θ ποινικι ριτρα που προβλζπεται για παράλειψθ ι αμζλεια ωσ προσ τθν άρτια, λεπτομερι και 
πλιρθ ανάλυςθ, τεκμθρίωςθ, τιρθςθ και παρουςίαςθ του Χρονοδιαγράμματοσ ι/και 
προγράμματοσ του ζργου (αρχικοφ ι μεταγενζςτερθσ ενθμζρωςθσ) ορίηεται ςε ποςοςτό 1:5.000 του 
ςυμβατικοφ τιμιματοσ. 
 

8.3 Τμθματικζσ και λοιπζσ προκεςμίεσ 

Εκτόσ από τθ ςυνολικι προκεςμία, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθριςει τισ Τμθματικζσ 
Ρροκεςμίεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 147 του Ν. 4412/2016. Πλεσ οι τμθματικζσ προκεςμίεσ 
υπολογίηονται από τθν θμζρα υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. 

Κακορίηονται οι παρακάτω Τμθματικζσ Ρροκεςμίεσ (αναφζρονται θμερολογιακζσ θμζρεσ ι μινεσ):  

 Το αργότερο ςε δζκα πζντε (15) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται από τον 
Ανάδοχο ςτθν Υπθρεςία για ζγκριςθ το "Χρονοδιάγραμμα Καταςκευισ του Ζργου", (άρκρο 145 του 
ν.4412/2016). Το χρονοδιάγραμμα πρζπει να είναι αυτό που ζχει περιλθφκεί ςτθν Ρροςφορά του 
Αναδόχου, αναλυτικό και προςαρμοςμζνο με ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ. 

 Το αργότερο ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να υποβάλει οργανόγραμμα εργοταξίου, ςτο οποίο κα περιγράφονται λεπτομερϊσ τα 
πλιρθ ςτοιχεία ςτελεχϊν, εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων που κα περιλαμβάνει θ εργοταξιακι 
ανάπτυξθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου (άρκρο 155 του Ν.4412/2016) και να εγκαταςτιςει εργοτάξιο 
επί τόπου του ζργου. 

 Το αργότερο ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα 
προτείνει για ζγκριςθ εργαςτιρια που κα χρθςιμοποιιςει.  

 Το αργότερο ςε ςαράντα (40) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ζχει υποβάλλει για ζγκριςθ το Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου (Εγχειρίδιο ποιότθτασ, 
Λειτουργικζσ Διαδικαςίεσ, Οδθγίεσ Εργαςίασ, Ρρογράμματα Ροιότθτασ), ςφμφωνα με τθν 
Απόπφαςθ ΔΙΡΑΔ 611/01 (ΦΕΚ 1013Β/2-8-01) και Σχζδιο Υγιεινισ και Αςφάλειασ, ςφμφωνα με το 
Ρ.Δ. 305/96. 

 Πχι αργότερα από εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
υποβάλλονται ι / και παραδίδονται: 

- Οι προβλεπόμενεσ από το ΡΔ.305/96 και το ΡΔ.17/96 δθλϊςεισ και γνωςτοποιιςεισ για 
ανάκεςθ κακθκόντων Τεχνικοφ Αςφαλείασ, Συντονιςτι  Υγιεινισ και Αςφάλειασ και Γιατροφ 
Εργαςίασ.  

- Οριςτικά Αςφαλιςτιρια Συμβόλαια (αν κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υπεβλικθ μόνον 
το COVER NOTE ι αν κατά τον ζλεγχο προζκυψαν παρατθριςεισ) ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Άρκρο 18 τθσ παροφςασ ΣΥ και τισ ενδεχόμενεσ παρατθριςεισ 
τθσ Υπθρεςίασ. 

 Πχι αργότερα από ενενιντα (90) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει τθν Οριςτικι Μελζτθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 
Τεφχοσ 4 (ΚΜΕ). 

 Πχι αργότερα από εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 
ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει πλθροφορίεσ του κφριου εξοπλιςμοφ που κα εγκαταςτακεί 
ςτο ζργο, ςφμφωνα με το Τεφχοσ Κανονιςμόσ Μελετϊν. 

 Πχι αργότερα από εκατόν ογδόντα (180) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ 
Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει υποβάλει τθν Μελζτθ Εφαρμογισ για το ςφνολο του 
ζργου, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Τεφχοσ 4 (ΚΜΕ).  
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 Πχι αργότερα από δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ζχει ολοκλθρϊςει το 50% τθσ καταςκευισ του ζργου. 

 Πχι αργότερα από δεκαοκτϊ (18) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ζχει ολοκλθρϊςει:  

(α) τθν καταςκευι όλων των επιμζρουσ ζργων,  

(β) τθν εγκατάςταςθ όλου του   επιμζρουσ εξοπλιςμοφ,  

(γ) τισ προβλεπόμενεσ δοκιμζσ καταςκευϊν και εξοπλιςμοφ,  

(δ) τθν κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία και να εκκινιςει τθν δοκιμαςτικι λειτουργία του ζργου.   

 

8.4 υκμόσ προόδου εργαςιϊν 

1. Κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου κα ςυγκαλείται, με ςυχνότθτα ι κατά τα χρονικά 
ορόςθμα που κα ορίηει θ Υπθρεςία, ςφςκεψθ μεταξφ τθσ επίβλεψθσ και αντιπροςϊπων του 
Αναδόχου, για καταγραφι προβλθμάτων, ζλεγχο προόδου, παρακολοφκθςθ τιρθςθσ ι 
τροποποίθςθσ του χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ και λιψθσ όλων των απαραίτθτων μζτρων, 
ϊςτε να μθν επθρεαςτοφν οι τμθματικζσ ι άλλεσ χρονικζσ προκεςμίεσ του ζργου. Κατά τθ ςφςκεψθ 
αυτι δφναται να κρατοφνται πρακτικά, τα οποία μποροφν κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ να 
ςυμπεριλθφκοφν ςτο τελικό Μθτρϊο του Ζργου. 

2. Εάν οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου θ πραγματικι πρόοδοσ των 
εργαςιϊν υπολείπεται τθσ αναμενόμενθσ ι τθσ προγραμματιςμζνθσ, κατά τθν παρ.10.3 τθσ 
παροφςασ ΣΥ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με εντολι τθσ Υπθρεςίασ να υποβάλει ανακεωρθμζνο 
Χρονοδιάγραμμα, ςυνοδευόμενο από αιτιολογικι ζκκεςθ, ςτθν οποία ο Ανάδοχοσ κα περιγράψει 
τισ προτεινόμενεσ μεκόδουσ που ςκοπεφει να υιοκετιςει για τθν επιτάχυνςθ των εργαςιϊν και τθν 
εμπρόκεςμθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

3. Εκτόσ εάν ορίςει διαφορετικά θ Υπθρεςία, ο Ανάδοχοσ κα εφαρμόςει τισ υπόψθ προτεινόμενεσ 
μεκόδουσ, οι οποίεσ μπορεί να προχποκζτουν αφξθςθ των ωρϊν εργαςίασ ι του αρικμοφ 
προςωπικοφ και του εξοπλιςμοφ ι άλλεσ τροποποιιςεισ, με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνεσ του 
Αναδόχου και χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. 

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί το θμερολόγιο του ζργου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
Άρκρο 146 του Ν.4412/16 και τισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ.   

 

8.5 Ροινικζσ ριτρεσ 

Ροινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται ςτον Ανάδοχο, για υπαίτια εκ μζρουσ του υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ 
προκεςμίασ καταςκευισ του ζργου, και για τισ τυχόν τεκείςεσ τμθματικζσ προκεςμίεσ καταςκευισ 
του ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 148 του Ν.4412/2016 (Ροινικζσ ριτρεσ για παραβίαςθ 
προκεςμιϊν του ζργου). 

Συγκεκριμζνα: 

Θ ποινικι ριτρα που επιβάλλεται ςτον ανάδοχο για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ 
ςυνολικισ προκεςμίασ ορίηεται ςε δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του 
ζργου και επιβάλλεται για αρικμό θμερϊν ίςο με το είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ προβλεπόμενθσ από 
τθ ςφμβαςθ αρχικισ ςυνολικισ προκεςμίασ. Για τισ επόμενεσ θμζρεσ μζχρι ακόμα δεκαπζντε τοισ 
εκατό (15%) τθσ αρχικισ ςυνολικισ προκεςμίασ, θ ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα ορίηεται ςε είκοςι 
τοισ εκατό (20%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου.  

Ωσ μζςθ θμεριςια αξία νοείται το πθλίκο του ςυνολικοφ χρθματικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, μαηί με 
το ποςό των τυχόν ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων και χωρίσ το Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.), 
προσ τθν εγκεκριμζνθ προκεςμία του ζργου δθλαδι αρχικι ςυνολικι προκεςμία και όλεσ οι 
παρατάςεισ που ζχουν εγκρικεί μετά από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου.  
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Οι ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για τθν υπζρβαςθ τθσ εγκεκριμζνθσ προκεςμίασ δεν 
επιτρζπεται να υπερβοφν ςυνολικά ποςοςτό ζξι τοισ εκατό (6%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. 

Για υπζρβαςθ κάκε μιασ τμθματικισ προκεςμίασ επιβάλλεται ςτον ανάδοχο ποινικι ριτρα ωσ εξισ: 

(α) Για τισ πρϊτεσ τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ υπζρβαςθσ προκεςμίασ, ποινικι ριτρα ίςθ με 
δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου όπωσ αυτι κακορίηεται ςτο άρκρο 148 
του Ν. 4412/2016, για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ. 

(β) Για τισ επόμενεσ τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ υπζρβαςθσ προκεςμίασ, ποινικι ριτρα ίςθ 
με δζκα πζντε τοισ εκατό (15%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου όπωσ αυτι κακορίηεται ςτο 
άρκρο 148 του Ν. 4412/2016, για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ. 

Το ςυνολικό ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν δεν μπορεί να 
ξεπεράςει ςε ποςοςτό το τρία (3%) του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

Οι ποινικζσ αυτζσ ριτρεσ είναι επιπρόςκετεσ ςτισ ποινικζσ ριτρεσ που προβλζπονται για 
παραλείψεισ ενεργειϊν του αναδόχου ςτουσ λοιποφσ όρουσ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ. 

Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ των υποχρεϊςεων ι διάπραξθσ άλλων παραβάςεων επιβάλλονται 
διοικθτικζσ και παρεπόμενεσ χρθματικζσ κυρϊςεισ, ςφμφωνα με το Άρκρο 4 του Ν.2229/94. 

 

8.6 ιτρα πρόςκετθσ καταβολισ (πριμ) 

Ρροβλζπεται θ χοριγθςθ πρόςκετθσ καταβολισ (πριμ) ποςοςτοφ 1% επί τθσ αξίασ τθσ ςυμβατικισ 
δαπάνθσ του ζργου χωρίσ Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα με το άρκρο 149 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρκρο 9: ΔΟΚΙΜΕ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ –  ΔΟΚΙΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΟΤ 

ΔΟΚΙΜΕΣ 

Με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου, το ςφνολο του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ πριν τθν 
εγκατάςταςθ του ςτο ζργο κα ζχει υποβλθκεί, ςε δοκιμζσ και ελζγχουσ ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ, 
ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτισ ΤεΡρο και ςτο εγκεκριμζνο ΡΡΕ.  

Σε όλα τα αυτοτελι τμιματα του ζργου κα υλοποιθκοφν «δοκιμζσ καταςκευϊν και εξοπλιςμοφ». Ο 
Ανάδοχοσ, κα ζχει ςυμπεριλάβει ςτο ΡΡΕ αναλυτικό πρόγραμμα των δοκιμϊν αυτϊν, το οποίο 
πρζπει να είναι ςφμφωνο με τα ςυμβατικά τεφχθ και ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά κα 
περιλαμβάνει:  

- Δοκιμζσ ςτεγανότθτασ των διαφόρων δεξαμενϊν,  

- Δοκιμζσ ςτεγανότθτασ δικτφων νεροφ, ιλφοσ, βιοαερίου κτλ. 

- Υδραυλικι δοκιμι ςωλθνϊςεων περιλαμβανομζνων των εξαρτθμάτων και οργάνων ςε 
πίεςθ τουλάχιςτον 1,5 φορζσ μεγαλφτερθ από τθν πίεςθ λειτουργίασ  

- Ζλεγχοσ τθσ πάκτωςθσ, τθσ ευκυγράμμιςθσ και τθσ αςφάλειασ του εγκατεςτθμζνου 
εξοπλιςμοφ 

- Ζλεγχοσ αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ  

- Δοκιμζσ αντίςταςθσ μόνωςθσ των καλωδίων και μζτρθςθ τθσ αντίςταςθσ γείωςθσ  

- Ζλεγχοσ κινθτιρων εξοπλιςμοφ: ζλεγχοσ φάςεων, δοκιμζσ εκκίνθςθσ και ομαλισ 
επιτάχυνςθσ χωρίσ κραδαςμοφσ και ταλαντϊςεισ 

- Δοκιμι ςυνεχοφσ λειτουργίασ χωρίσ αδικαιολόγθτουσ κορφβουσ, ταλαντϊςεισ διαρροζσ κτλ. 

- Δοκιμι ςτάκμθσ κορφβου μθχανθμάτων ςε πλιρθ λειτουργία (όπου ζχει εφαρμογι) 

- Ζλεγχοσ των ςυςκευϊν αποςτολισ ςθμάτων, των διακοπτϊν και λοιπϊν οργάνων όςον 
αφορά ςτθ ρφκμιςθ και ςτθν εγκατάςταςθ  

- Ζλεγχοσ όλων των ςυςτθμάτων αςφαλείασ που είναι διαςυνδεδεμζνα (interlocked),  

- Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ αυτομάτου ελζγχου 

Μετά τθν πλιρθ ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ των ζργων πολιτικοφ μθχανικοφ, τθν εγκατάςταςθ 
του Θ/Μ εξοπλιςμοφ ςτο ςφνολό του τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των «δοκιμϊν καταςκευϊν και 



ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΙΛΥΟΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΒΟΛΟΥ 
ΤΕΥΧΘ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ –  Σ.Υ. 

 

 21 

εξοπλιςμοφ» για όλεσ τισ επιμζρουσ μονάδεσ και αφοφ πραγματοποιθκοφν με δαπάνεσ του 
Αναδόχου οι τυχόν απαιτοφμενεσ επιδιορκϊςεισ ι/και αποκαταςτάςεισ, μπορεί να ξεκινιςουν για 
το ςφνολο του ζργου οι διαδικαςίεσ:  

- Θζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία και  

- Δοκιμαςτικι λειτουργία των ζργων από τον Ανάδοχο.  

Για το ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ οφείλει με δικι του ευκφνθ να υποβάλλει τουλάχιςτον ζνα (1) μινα 
πριν τθν ζναρξθ των διαδικαςιϊν αυτϊν προσ ζγκριςθ ςτθν Υπθρεςία το πρόγραμμα των ωσ άνω 
διαδικαςιϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κατά τισ διαδικαςίεσ «κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία» και «δοκιμαςτικι 
λειτουργία», ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυνεργαςτεί με τον καταςκευαςτι του ςυςτιματοσ Θερμικισ 
Ξιρανςθσ και τθσ Αεριοποίθςθσ, οι οποίοι πρζπει να υποβοθκιςουν τον Ανάδοχο, ςτθν υλοποίθςθ 
των παραπάνω.   

Μετά τθν ολοκλιρωςθ «Δοκιμαςτικισ Λειτουργίασ των Ζργων από τον Ανάδοχο», ο Ανάδοχοσ κα 
υποβάλει ςτθν Υπθρεςία το Μθτρϊο του Ζργου, τον Φάκελο Αςφάλειασ και Υγιεινισ, κακϊσ επίςθσ 
και τα Εγχειρίδια Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ.   

 

ΘΕΣΘ ΣΕ ΑΡΟΔΟΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 

Θ «κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία» των νζων μονάδων περιλαμβάνει τθν ελεγχόμενθ λειτουργία, 
ϊςτε να: 

- Επιτευχκεί θ προβλεπόμενθ ξιρανςθ τθσ ιλφοσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ και 
των εγκεκριμζνων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων.  

- υκμιςτεί όλοσ ο επιμζρουσ εξοπλιςμόσ και γίνει ζλεγχοσ όλων των ςυςτθμάτων αςφαλείασ, 
που είναι διαςυνδεδεμζνα (interlocked). 

- Λειτουργιςουν τα νζα ζργα επί πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ.  

Θ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ «κζςθ των μονάδων ςε αποδοτικι λειτουργία» ορίηεται ςε δζκα πζντε 
(15) θμζρεσ και ολοκλθρϊνεται μετά από ςυνεχι, επιτυχι λειτουργία των νζων ζργων επί πζντε (5) 
θμζρεσ τουλάχιςτον.  

Στθν περίπτωςθ που δεν ικανοποιθκεί θ παραπάνω απαίτθςθ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να: 

- εντοπίςει τον λόγο τθσ αποτυχίασ 

- υποβάλει προτάςεισ για επανόρκωςθ 

- λάβει γραπτι ζγκριςθ για τισ προτάςεισ αυτζσ από τθν Υπθρεςία 

- επανορκϊςει το πρόβλθμα και να επαναλάβει τθ διαδικαςία, ϊςτε να ολοκλθρωκεί 
επιτυχϊσ θ ξιρανςθ τθσ ιλφοσ.  

Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλεσ τισ δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν για τθν κζςθ των νζων 
μονάδων ςε αποδοτικι λειτουργία. Στισ δαπάνεσ του Αναδόχου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι 
περιοριςτικά και οι κατωτζρω δαπάνεσ: 

- Δαπάνεσ ελζγχου, δοκιμϊν και ςυντιρθςθσ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ των 
μονάδων. Στον εξοπλιςμό αυτό περιλαμβάνονται και όλεσ οι εφεδρικζσ μονάδεσ (αντλίεσ, 
κινθτιρεσ κτλ.) για τθν ομαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία των επιμζρουσ μονάδων.  

- Οι δαπάνεσ για κάκε απαραίτθτθ εργαςία, περιλαμβανομζνων των δαπανϊν προςωπικοφ, 
αναλωςίμων υλικϊν κτλ., ακόμθ και αν δεν αναφζρονται ρθτά ςτα ςυμβατικά τεφχθ, 
προκειμζνου θ όλθ διαδικαςία να είναι άρτια και ςφμφωνθ με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και 
τθσ επιςτιμθσ. 

- Δαπάνεσ προμικειασ, μιςκϊςεων, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ εργαλείων, εφοδίων, 
μθχανθμάτων, οχθμάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτοφνται για τθ κζςθ ςε αποδοτικι 
λειτουργία όλων των επιμζρουσ μονάδων.  
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- Δαπάνεσ για τα μζτρα αςφαλείασ των επιμζρουσ μονάδων. Δαπάνεσ αποηθμιϊςεων για 
ατυχιματα από ευκφνθ του Αναδόχου που κα προκλθκοφν ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι 
ςε τρίτουσ που εμπλζκονται ι μθ ςτο ζργο. 

- Δαπάνεσ για το ςυςτθματικό κακαριςμό του περιβάλλοντοσ χϊρου και του εςωτερικοφ 
χϊρου όλων των επιμζρουσ μονάδων, 

- Επίςθσ τον Ανάδοχο βαρφνουν οι απαραίτθτεσ δαπάνεσ για τισ δειγματολθψίεσ, κακϊσ 
επίςθσ και τισ εργαςτθριακζσ αναλφςεισ. 

Οι δαπάνεσ ενζργειασ, νεροφ, χθμικϊν βαρφνουν τθν Υπθρεςία.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ κζςθσ ςε αποδοτικι λειτουργία, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει πλιρθ και 
ςυνεχι τεχνικι κάλυψθ και να πραγματοποιεί κάκε ρφκμιςθ και επιδιόρκωςθ που κα καταςτεί 
αναγκαία. Επίςθσ κα προβεί ςε αποκαταςτάςεισ ι/και επιδιορκϊςεισ, όπου αυτό απαιτείται, οφτωσ 
ϊςτε το ςφνολο του εξοπλιςμοφ κακϊσ επίςθσ και τα ζργα πολιτικοφ μθχανικοφ να μπορεί να 
ανταποκρικεί ςτισ προδιαγραφόμενεσ απαιτιςεισ.  

Οι όποιεσ δαπάνεσ προκφψουν από τθν παράταςθ τθσ «κζςθσ των μονάδων ςε αποδοτικι 
λειτουργία» βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο, χωρίσ αυτόσ να δικαιοφται ουδεμία πρόςκετθ 
αποηθμίωςθ εκ του γεγονότοσ αυτοφ. 

 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΕΓΟΥ 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του ζργου κα ξεκινιςει θ περίοδοσ τθσ δοκιμαςτικισ 
λειτουργίασ, θ οποία κα ζχει διάρκεια ζξι (6) μθνϊν. Για το ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ, ωσ 
αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία του ζργου κατά το διάςτθμα αυτό, κα διακζςει το 
αναγκαίο προςωπικό. Το ελάχιςτο απαιτοφμενο προςωπικό που κα απαςχολείται ςτο ζργο κατά τθν 
περίοδο τθσ λειτουργίασ του ζργου από τον Ανάδοχο ορίηεται ςτο Τεφχοσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ 
Ειδικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΤΕΡΕΡ). 

Για τθν ορκι και απρόςκοπτθ λειτουργία του χϊρου κα εκπονθκεί και υποβλθκεί από τον Ανάδοχο 
προσ τθν Υπθρεςία, τουλάχιςτον ζνα (1) μινα πριν τθν ζναρξθ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, μελζτθ 
οργάνωςθσ και λειτουργίασ του χϊρου, θ οποία κα οριςτικοποιθκεί από τον Ανάδοχο ωσ το τελικό 
“Εγχειρίδιο και Κανονιςμόσ Λειτουργίασ”. Το κζμα κα αντιμετωπίηεται ςυνολικά ϊςτε να 
αποδίδονται όλεσ οι παράμετροι εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ, θ οποία άπτεται τόςο 
τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ όςο και των διαχειριςτικϊν και διοικθτικϊν κεμάτων τθσ ςυνολικισ 
εγκατάςταςθσ. Σ’ αυτό, κα λαμβάνονται υπόψθ και οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τθσ Απόφαςθσ Ζγκριςθσ 
Ρεριβαλλοντικϊν Πρων του ζργου, ωσ προσ τα κζματα λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ. 

 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει μθνιαία αναφορά, θ οποία κα περιζχει κατ’ 
ελάχιςτον τα ακόλουκα: 

 Ειςερχόμενεσ ποςότθτεσ  

 Κατανάλωςθ νεροφ, ενζργειασ, καυςίμων και αναλωςίμων 

 Απαςχολοφμενα άτομα  

 Τισ παραμζτρουσ περιβαλλοντικισ παρακολοφκθςθσ  

 Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, επιςκευϊν και τροποποιιςεων 

 

Κατά τθν διάρκεια λειτουργίασ των ζργων από τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχοσ κα εκτελζςει πρόγραμμα 
δειγματολθψιϊν και αναλφςεων ςε εγκεκριμζνο από τθν Υπθρεςία εργαςτιριο. Θ Υπθρεςία 
διατθρεί το δικαίωμα να επιςκζπτεται το εργαςτιριο που διενεργεί τισ αναλφςεισ για λογαριαςμό 
του Αναδόχου και να ελζγχει αν τθροφνται οι προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, εκτόσ από το προςωπικό του Αναδόχου, 
ςτισ εγκαταςτάςεισ κα μπορεί να βρίςκεται και το προςωπικό του φορζα καταςκευισ ι/και του 
φορζα λειτουργίασ του ζργου, το οποίο ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπαιδεφςει με δικζσ του 
δαπάνεσ και μζςα, ϊςτε να μπορεί αυτό να αντεπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ λειτουργίασ και 
ςυντιρθςθσ τθσ Μονάδασ.  
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Το αντικείμενο τθσ εκπαίδευςθσ κα περιλαμβάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθ λειτουργία 
τθσ μονάδασ (γενικζσ αρχζσ λειτουργίασ, διοικθτικά κζματα, τεχνικά κζματα λειτουργίασ των ζργων, 
πρακτικι εξάςκθςθ προςωπικοφ, αςφάλεια και υγιεινι, ςχζδιο εκτάκτου ανάγκθσ). 

 

Κατά τθν περίοδο δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ μονάδασ, όλεσ οι δαπάνεσ 
βαρφνουν τον Ανάδοχο, με εξαίρεςθ τισ δαπάνεσ θλεκτρικισ ενζργειασ και τυχόν επιπλζον καυςίμου 
που απαιτθκεί για τθ λειτουργία τθσ μονάδασ κερμικισ ξιρανςθσ που βαρφνουν τον Κφριο του 
ζργου.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ 6μθνθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των ζργων από τον 
Ανάδοχο, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λειτουργεί τθ μονάδα με τον πλζον αποδοτικό τρόπο, και να 
προβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα ελζγχου των 
ανωτζρω ανά πάςα ςτιγμι και χωρίσ προθγοφμενθ προειδοποίθςθ. 

 

Δεν περιλαμβάνονται ςτισ δαπάνεσ ςυντιρθςθσ οι ακόλουκεσ δαπάνεσ, οι οποίεσ κεωροφνται ςαν 
βλάβεσ εκ τθσ χριςεωσ: 

 αςφάλειεσ των θλεκτρικϊν πινάκων εφ’ όςον οι καταςτροφζσ τουσ δεν οφείλονται ςε αςτοχία 
άλλου υλικοφ τα οποία κα αντικαταςτιςει ι επιςκευάςει ο Ανάδοχοσ 

 ενδεικτικζσ λυχνίεσ των θλεκτρικϊν πινάκων 

Βλάβεσ λόγω κακισ ι μθ ζγκαιρθσ ςυντιρθςθσ δεν κεωροφνται βλάβεσ εκ τθσ χριςεωσ και 
επιβαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο. Σε περίπτωςθ που, από εςφαλμζνθ ςυντιρθςθ ι αςτοχία 
εξοπλιςμοφ του ζργου, προκλθκοφν βλάβεσ ςε άλλεσ εγκαταςτάςεισ και άτομα ο Ανάδοχοσ είναι 
αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν αυτϊν και τθν κάλυψθ των ςχετικϊν 
απαιτιςεων που κα προκφψουν.  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να αποκακιςτά άμεςα τισ βλάβεσ. Εάν αυτό δεν γίνεται θ Υπθρεςία διατθρεί το 
δικαίωμα να αποκαταςτιςει μόνθ τθσ με οποιοδιποτε τρόπο τισ βλάβεσ, οπότε θ ςχετικι δαπάνθ 
κα γίνεται εισ βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου. Στθ περίπτωςθ αυτι, ο Ανάδοχοσ κα 
καταβάλει και τισ δαπάνεσ του προςωπικοφ του Κυρίου του Ζργου που απαςχολικθκε για τθν 
επιςκευι των βλαβϊν. Εάν ο Ανάδοχοσ δεν καταβάλει το ςχετικό ποςό εντόσ δεκαπζντε θμερϊν 
από τθν ειδοποίθςθ θ είςπραξθ αυτοφ γίνεται από τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ που ζχει προςκομίςει ι 
με οποιοδιποτε άλλο νόμιμο τρόπο.  

 

Γενικά για το ςφνολο των εγκαταςτάςεων περιλαμβάνονται οι εξισ εργαςίεσ: 

Ο Ανάδοχοσ κα ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν εφρυκμθ λειτουργία των ςυνολικϊν 
εγκαταςτάςεων του ζργου. Στισ δαπάνεσ του Αναδόχου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι 
περιοριςτικά και οι κατωτζρω δαπάνεσ που βαρφνουν αποκλειςτικά αυτόν: 

 Δαπάνεσ για τθ διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ των εςωτερικϊν χϊρων τθσ εγκατάςταςθσ και του 
περιβάλλοντοσ χϊρου. 

 Δαπάνεσ για τθν εκτζλεςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ 

 Δαπάνεσ για τθν τιρθςθ μζτρων υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων. 

 Δαπάνεσ ελζγχου, δοκιμϊν και ςυντιρθςθσ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 

 Οι δαπάνεσ για κάκε απαραίτθτθ εργαςία, περιλαμβανομζνων των δαπανϊν προςωπικοφ, 
αναλωςίμων υλικϊν κτλ. ακόμθ και αν δεν αναφζρονται ρθτά ςτα ςυμβατικά τεφχθ, προκειμζνου θ 
όλθ διαδικαςία να είναι άρτια και ςφμφωνθ με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ. 

 Δαπάνεσ προμικειασ, μιςκϊςεων, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ εργαλείων, εφοδίων, 
μθχανθμάτων, οχθμάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτοφνται για τθν δοκιμαςτικι λειτουργία όλων 
των επιμζρουσ μονάδων 

 Επίςθσ τον Ανάδοχο βαρφνουν οι απαραίτθτεσ δαπάνεσ για τισ δειγματολθψίεσ, κακϊσ επίςθσ 
και τισ εργαςτθριακζσ αναλφςεισ. 
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Το προςωπικό που κα διακζςει ο Ανάδοχοσ κατά τθ δοκιμαςτικι λειτουργία του ζργου κα πρζπει να 
είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνο ςτον χειριςμό του εξοπλιςμοφ και τισ εργαςίεσ λειτουργίασ του 
ζργου, αλλά και ςε κζματα αςφάλειασ ςτο χϊρο και πρϊτεσ βοικειεσ.  

 

Επίςθσ, κατά τθ δοκιμαςτικι λειτουργία, οι δαπάνεσ προςωπικοφ, αναλωςίμων, χθμικϊν, καυςίμων, 
περιβαλλοντικισ/ποιοτικισ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου βαρφνουν τον Ανάδοχο. Αντίκετα, το 
κόςτοσ θλεκτρικισ ενζργειασ και νεροφ για λοιπζσ χριςεισ βαρφνουν τον ΚτΕ.  

 

Άρκρο 10: Μελζτεσ - Αδειοδοτιςεισ 

 

Μελζτεσ που εκπονοφνται από τον Ανάδοχο  

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντάξει τθν Οριςτικι Μελζτθ και τθν Μελζτθ Εφαρμογισ για το 
ςφνολο των ζργων που κα καταςκευάςει, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Μελετϊν, όπωσ 
κακορίηεται ςτο Τεφχοσ 4 των Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ. Οι προκεςμίεσ υποβολισ των μελετϊν 
αναφζρονται ςτθν παροφςα.  

(2) Θ οριςτικι μελζτθ και θ μελζτθ εφαρμογισ κα εκπονθκεί από μελετθτζσ, οι οποίοι διακζτουν 
τα νόμιμα προςόντα, ςφμφωνα με το Ν.4412/2016, τισ λοιπζσ διατάξεισ τισ ςχετικζσ με όρουσ 
άςκθςθσ του επαγγζλματοσ του μελετθτι και τα ζγγραφα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Θ ελάχιςτθ 
ςτελζχωςθ των μελετθτϊν ορίηεται ςτο Τεφχοσ 4 (Κανονιςμόσ Μελετϊν) των Τευχϊν 
Δθμοπράτθςθσ.  

(3) Ο Ανάδοχοσ, εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, κα προςκομίςει 
ςτθν Υπθρεςία τα μελετθτικά πτυχία των μελετθτϊν που κα εκπονιςουν τθ μελζτθ εφαρμογισ, 
τα οποία κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ. 

(4) Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπονιςει όλεσ τισ μελζτεσ και ζρευνεσ, που είναι 
αναγκαίεσ για τθν εκτζλεςθ των ζργων, όπωσ ορίηεται ςτθν παροφςα ΣΥ και τα λοιπά 
ςυμβατικά τεφχθ. Στθν κατθγορία αυτι εμπίπτουν, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά: 

 αποτφπωςθ τθσ μορφισ του φυςικοφ εδάφουσ και των υφιςτάμενων δικτφων, 

 πάςθσ φφςεωσ ερευνθτικζσ, εργαςτθριακζσ και υποςτθρικτικζσ μελζτεσ και ζρευνεσ  

 ςφνταξθ και ενθμζρωςθ του χρονοδιαγράμματοσ, αδειοδοτιςεισ, κτλ.,  

 ςφνταξθ και ενθμζρωςθ προγράμματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ΣΑΥ και ΦΑΥ,  

 εκπόνθςθ Μελετϊν Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων ι ΤΕΡΕΜ για λατομεία, δανειοκαλάμουσ, 
χϊρουσ απόκεςθσ κτλ. που τυχόν κα απαιτθκοφν.  

 εκπόνθςθ μελετϊν και ςφνταξθ ςχεδίων ςιμανςθσ και αςφάλιςθσ των προςωρινϊν 
ρυκμίςεων τθσ κυκλοφορίασ κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, κτλ. 

 Πλεσ τισ απαιτοφμενεσ μελζτεσ για τθ χοριγθςθ των προβλεπόμενων από τθν κείμενθ 
Νομοκεςία αδειϊν και εγκρίςεων που είναι απαραίτθτεσ για τθν οποιαδιποτε δραςτθριότθτα 
ι εγκατάςταςθ για τθν καταςκευι του ζργου. 

 Εάν κατά τθν καταςκευι παραςτεί ανάγκθ ςφνταξθσ ςυμπλθρωματικϊν ςχεδίων, 
υπολογιςμϊν ι μελετϊν ο Ανάδοχοσ κα προςκομίςει για ζγκριςθ τα αντίςτοιχα ςχζδια και 
υπολογιςμοφσ χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ, τουλάχιςτον πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν καταςκευι 
των αντίςτοιχων εργαςιϊν. Εάν τα παραπάνω δεν υποβλθκοφν ζγκαιρα, θ αντίςτοιχθ 
κακυςτζρθςθ του ζργου βαρφνει τον Ανάδοχο. 

(5) Πλεσ οι παραπάνω μελζτεσ ι/ και ζρευνεσ κα εκπονθκοφν ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ  
και τα οριηόμενα ςτθ Διακιρυξθ, από Μελετθτζσ, που κα διακζτουν τα νόμιμα προςόντα. Θ 
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υποβολι των μελετϊν αυτϊν κα γίνεται ζγκαιρα ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία, για τθν αρμόδια 
ζγκριςθ, που κα πραγματοποιείται ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν παροφςα ΣΥ. 

(6) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςι του, αφοφ θ ςχετικι δαπάνθ 
περιλαμβάνεται ςτθν προςφορά του με κακολικι αρμοδιότθτα και ευκφνθ του, ςτθ ςφμφωνα 
με τθ Μελζτθ αλλά και με τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ προθγοφμενθ ζγκαιρθ ζκδοςθ των κάκε 
είδουσ αδειϊν, εγκρίςεων κλπ ι ςυνδζςεων με δίκτυα Οργανιςμϊν και Επιχειριςεων που 
προβλζπονται από τθν κείμενθ Νομοκεςία και που είναι απαραίτθτεσ για τθν καταςκευι των 
κάκε είδουσ εργαςιϊν, δραςτθριοτιτων, λειτουργιϊν και εγκαταςτάςεων που ςχετίηονται με 
τθν καταςκευι του πλιρουσ ζργου. 

(7) Υπενκυμίηεται ότι τόςο για τθν εφαρμογι των μελετϊν, όςο και για τθν ποιότθτα και αντοχι 
των ζργων, μόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο Ανάδοχοσ τθσ καταςκευισ και ο ζλεγχοσ που κα αςκθκεί 
από τθν Υπθρεςία, δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ αυτι, ι τθν οποιαδιποτε 
άλλθ που προκφπτει γι’ αυτόν από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

(8) Το ςφνολο των δαπανϊν για τθν εκπόνθςθ των απαιτοφμενων μελετϊν και ερευνϊν κα 
βαρφνει τον Ανάδοχο.  

 

Τρόποσ υποβολισ, ελζγχου και εγκρίςεισ μελετϊν του Αναδόχου 

(1) Θ ςφνταξθ και υποβολι των  μελετϊν και των λοιπϊν ςτοιχείων που αναφζρονται ςτο παρόν 
Άρκρο, κα ενςωματϊνεται ςτο γενικό Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου. Κατά τθν κρίςθ 
τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ είναι δυνατι θ ςφνταξθ  ειδικοφ Χρονοδιαγράμματοσ Μελετϊν το 
οποίο κα ςυνδυάηεται με το Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ το οποίο κα υποβλθκεί για ζγκριςθ 
μζςα ςτθν προβλεπόμενθ προκεςμία τθσ παροφςασ ΣΥ, κακϊσ και με τισ αναπροςαρμογζσ του 
Χρονοδιαγράμματοσ ςτισ περιπτϊςεισ που ορίηονται ςτθν παρ.2 του Άρκρου 145 του 
Ν.4412/16. Οι υποβολζσ των μελετϊν και ςτοιχείων που κα ςυντάξει ο Ανάδοχοσ κα γίνονται 
ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο ωσ άνω Χρονοδιάγραμμα/τα. 

(2) Οι εγκρίςεισ των υποβαλλομζνων μελετϊν, εκκζςεων ι / και αποτελεςμάτων ερευνϊν κα 
γίνονται, υπό τθν προχπόκεςθ επαρκοφσ πλθρότθτασ και ορκότθτάσ των, μετά από ζλεγχο, 
εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν υποβολι τουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τον 
διατικζμενο, από το χρονικό προγραμματιςμό του ζργου, χρόνο. Σε περίπτωςθ ελλιποφσ ι 
λανκαςμζνθσ ζκκεςθσ, μελζτθσ ι / και ζρευνασ, θ ζκκεςθ, μελζτθ ι / και θ ζρευνα κα 
επιςτρζφεται και ο χρόνοσ ελζγχου και ζγκριςθσ κα εκκινεί από τθ ςυμπλιρωςθ / διόρκωςθ 
και επανυποβολι τθσ. Ο χρόνοσ ςυμπλιρωςθσ / διόρκωςθσ και επανελζγχου δεν 
αναγνωρίηεται ωσ αιτία κακυςτζρθςθσ των εργαςιϊν του ζργου και των μελετϊν ι / και 
ερευνϊν. 

(3) Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςε λεπτομερι ζλεγχο μερικϊν ι και του ςυνόλου 
των εκκζςεων, μελετϊν ι / και ερευνϊν του Αναδόχου, με ι χωρίσ τθ ςυνδρομι Συμβοφλων. 
Αν κατά τθ διαδικαςία ελζγχου προκφψουν αμφιςβθτιςεισ ωσ προσ τθν επάρκεια των ςχετικϊν 
υπολογιςμϊν ι των εφαρμοηόμενων υπολογιςτικϊν μεκόδων, θ Υπθρεςία δφναται να ηθτιςει 
πρόςκετουσ υπολογιςμοφσ ι / και ελζγχουσ με τθν εφαρμογι άλλων ςυναφϊν υπολογιςτικϊν 
μεκόδων. 

(4) Πλεσ οι υποβολζσ κα γίνονται ςτθν Υπθρεςία ςε δφο (2)  αντίτυπα και ςε θλεκτρονικι 
επεξεργάςιμθ μορφι. Θ διάρκρωςθ και τα περιεχόμενα των μελετϊν παρουςιάηονται 
αναλυτικά ςτο Τεφχοσ 4 «Κανονιςμόσ Μελετϊν», κακϊσ και τα αναφερόμενα ςτο ΡΔ.696/74, 
ωσ ιςχφει. Μετά τθν ζγκριςθ τθσ κάκε υποβολισ, θ Υπθρεςία κα επιςτρζφει ςτον Ανάδοχο 
καταςκευισ μια (1) κεωρθμζνθ ςειρά.  
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Αλλθλουχία μελετϊν και καταςκευϊν  

(1) Ουδεμία καταςκευι κα εκτελείται αν προθγουμζνωσ δεν ζχει εγκρικεί θ απαιτοφμενθ μελζτθ 
εφαρμογισ τθσ παρ.5.1.2 τθσ παροφςασ ΣΥ. Τοφτο αφορά και τα ενδιάμεςα ςτάδια καταςκευισ 
των προςωρινϊν ι των μόνιμων ζργων. 

(2) Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προγραμματίςει κατάλλθλα τισ καταςκευαςτικζσ του δραςτθριότθτεσ, 
ϊςτε να υπάρχει επαρκισ χρόνοσ για τθν εκπόνθςθ των εκκζςεων, μελετϊν ι / και ερευνϊν και 
για τισ αντίςτοιχεσ εγκρίςεισ. 

(3) Θ ζγκριςθ των εκκζςεων, μελετϊν ι / και ερευνϊν από τθν Υπθρεςία δεν απαλλάςςει τον 
Ανάδοχο από τισ ευκφνεσ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 

(4) Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, που υφίςταται ανάγκθ άμεςθσ καταςκευαςτικισ επζμβαςθσ προσ 
αποτροπι κινδφνου ατυχιματοσ, ο όροσ (1) τθσ παροφςασ παρ.5.1.4 μπορεί, κατά τθν απόλυτθ 
κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, να μθν εφαρμόηεται.  Πμωσ και τότε οι ςχετικζσ εγκρίςεισ κα 
ακολουκοφν. 

 

Γλϊςςα μελετϊν / ερευνϊν / ςχεδίων (αφορά τισ μελζτεσ που εκπονοφνται από τον ανάδοχο) 

Τόςο οι αναγραφζσ ςτα ςχζδια όςο και οι παραδοχζσ μελζτθσ και οι υπολογιςμοί κα είναι ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα.  Ξενόγλωςςεσ εκτυπϊςεισ κα είναι αποδεκτζσ μόνο για φφλλα υπολογιςμϊν από 
θλεκτρονικό υπολογιςτι, εφόςον αυτοί ςυνοδεφονται από μετάφραςθ - υπόμνθμα ςτθν Ελλθνικι 
γλϊς-ςα, που κα τφχει τθσ αποδοχισ τθσ Υπθρεςίασ. Τα τεχνικά φυλλάδια (brochures)  επικυμθτό 
είναι να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, αλλά μπορεί να είναι ςτθ γλϊςςα που εκδίδονται, κατά 
προτίμθςθ ςτθν Αγγλικι. 
 

Ραροχι και μζριμνα των τευχϊν 

(1) Τα ςυμβατικά τεφχθ και μελζτεσ του ζργου κα είναι ςτθν κατοχι τθσ Υπθρεςίασ και κα 
φυλάςςονται με μζριμνά τθσ.  Στον Ανάδοχο, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, κα 
χορθγθκοφν μία  ςειρά  κεωρθμζνων αντιγράφων των  ςυμβατικϊν τευχϊν και μελετϊν. Ο 
Ανάδοχοσ μπορεί να παράγει για τισ ανάγκεσ του πρόςκετα αντίγραφα των ανωτζρω, με 
μζριμνα και δαπάνεσ του. 

(2) Πλα τα τεχνικά ζγγραφα, τεφχθ, λογιςμικό κτλ., που κα ςυνταχκοφν από τον Ανάδοχο κατά τθν 
εκτζλεςθ του ζργου, όπωσ, ςχζδια, μελζτεσ, καταμετρθτικά / επιμετρθτικά ςτοιχεία, εφαρμογζσ 
προγραμμάτων Θ/Υ κτλ. κα είναι ςτθν κατοχι του Αναδόχου και κα φυλάςςονται με μζριμνά 
του. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτθν Υπθρεςία αντίγραφα των ανωτζρω ςτοιχείων με 
μζριμνα και δαπάνεσ του, όποτε ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία ι τουσ εκπροςϊπουσ τθσ.  

(3) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να φυλάςςει επί τόπου του ζργου ζνα τουλάχιςτον αντίγραφο των 
ςυμβατικϊν τευχϊν & μελετϊν και των τυχόν τροποποιιςεϊν τουσ, των μελετϊν που ο ίδιοσ 
ςυνζταξε, κακϊσ και τθσ αλλθλογραφίασ του ζργου.  Θ Υπθρεςία κα δικαιοφται να ζχει 
πρόςβαςθ ςτα ανωτζρω κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ι κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ του 
εργοταξίου, εφόςον αυτζσ υπερβαίνουν τισ κατά τα ανωτζρω εργάςιμεσ. 

(4) Εφόςον υποπίπτει ςτθν αντίλθψθ ενόσ εκ των ςυμβαλλομζνων μερϊν ςφάλμα ι ελάττωμα 
τεχνικισ φφςθσ ςε οποιοδιποτε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ κτλ., που προορίηεται για χριςθ κατά 
τθν εκτζλεςθ του ζργου, το υπόψθ μζροσ κα ενθμερϊςει άμεςα το άλλο μζροσ ςχετικά. 

 

Κυριότθτα και χριςθ των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ 

(1) Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τα δικαιϊματα δθμιουργοφ (copyright) και τα πνευματικά δικαιϊματα 
των εγγράφων, ςχεδίων, μελετϊν, λογιςμικοφ, εφαρμογϊν λογιςμικοφ κτλ., που ςυντάχκθκαν 
από αυτόν ι για λογαριαςμό του με δικι του δαπάνθ.  Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο 
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Ανάδοχοσ κεωρείται ότι παραχωρεί ςτον ΚτΕ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του το δωρεάν 
ανζκκλθτο δικαίωμα τθσ χριςθσ των υπόψθ εγγράφων, ςχεδίων, μελετϊν, λογιςμικοφ, 
εφαρμογϊν λογιςμικοφ κτλ., ςυμπεριλαμβανομζνου και του δικαιϊματοσ τροποποιιςεων, 
βελτιϊςεων κτλ. αυτϊν, κακϊσ και του δικαιϊματοσ χριςθσ των υπόψθ τροποποιθμζνων ι/και 
βελτιωμζνων εκδόςεων για τισ ανάγκεσ του ζργου κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ι τθσ 
πραγματικισ ηωισ του ζργου. 

(2) Θ κυριότθτα των προγραμμάτων Θ/Υ και λογιςμικοφ εμπορίου που τυχόν κα χρθςιμοποιθκοφν 
από τον Ανάδοχο παραμζνει ςε αυτόν, όμωσ ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα να τα χρθςιμοποιεί χωρίσ 
καμία επιβάρυνςθ και χωρίσ κανζνα περιοριςμό κατά τθ διάρκεια και για τισ ανάγκεσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

(3) Εάν τα κατά τα ανωτζρω ζγγραφα, ςχζδια, μελζτεσ,  εφαρμογζσ προγραμμάτων Θ/Υ κτλ. 
ευρίςκονται ςτθν κατοχι του Αναδόχου, κα παραδοκοφν ςτον ΚτΕ κατά τθν με οποιοδιποτε 
τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ ςφμβαςθσ.  Σε περίπτωςθ αρχείων με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνοδεφςει τθν παράδοςι τουσ με ζγγραφθ τεκμθρίωςι τουσ και με 
οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ / διαχείριςι τουσ. 

 

Κυριότθτα και χριςθ των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο 

Ο ΚτΕ διατθρεί τα δικαιϊματα δθμιουργοφ (copyright) και τα πνευματικά δικαιϊματα των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν, των τεχνικϊν ι άλλων μελετϊν, των εγχειριδίων ποιότθτασ, των  ςχεδίων κτλ. που 
ςυντάχκθκαν από αυτόν ι για λογαριαςμό του. Ο Ανάδοχοσ κα ζχει το δικαίωμα, με μζριμνα και 
δαπάνθ του, να χρθςιμοποιιςει και να παράγει αντίγραφα των υπόψθ εγγράφων για τισ ανάγκεσ 
τθσ ςφμβαςθσ.  Τα υπόψθ ζγγραφα δεν κα αντιγραφοφν, κοινοποιθκοφν ι χρθςιμοποιθκοφν, κατά 
οποιοδιποτε τρόπο, από τρίτα πρόςωπα πζραν του Αναδόχου και των υπεργολάβων του, παρά 
μόνο για τισ ανάγκεσ του ζργου και με τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ. 
 

Εμπιςτευτικότθτα 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κζςει υπόψθ τθσ Υπθρεςίασ όλα τα ςτοιχεία που κα του ηθτθκοφν 
εκάςτοτε, ακόμα και τα κεωροφμενα ωσ εμπιςτευτικά, που εφλογα κα επιτρζψουν ςτθν Υπθρεςία 
να διαπιςτϊςει τθ ςυμμόρφωςθ του Αναδόχου με τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθν γνωςτοποιιςει προσ τρίτουσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου, γραπτοφ ι/και 
θλεκτρονικοφ) οποιαδιποτε ζγγραφα ι/και πλθροφορίεσ, που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά 
τθν εκτζλεςθ του ζργου και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του, χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ 
άδεια του ΚτΕ. 

 

Συμμόρφωςθ με το κεςμικό πλαίςιο – τιρθςθ αςτυνομικϊν διατάξεων 

(1) Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ ςυμβατικι υποχρζωςθ να τθρεί το ςφνολο των κανόνων του 
εςωτερικοφ δικαίου, τθν κοινοτικι νομοκεςία, κακϊσ και τθ διεκνι νομοκεςία, που ζχει 
καταςτεί εςωτερικό δίκαιο. Θ κατά τα προθγοφμενα ςυμβατικι υποχρζωςθ του Αναδόχου 
αναφζρεται ςτουσ κανόνεσ δικαίου που διζπουν τισ πράξεισ ι παραλείψεισ εκπλιρωςθσ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ι πράξεισ ι παραλείψεισ που ζγιναν κατά τθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεϊν του αυτϊν και βρίςκονται ςε ςυνάφεια με αυτζσ.  Επιπροςκζτωσ, ο Ανάδοχοσ 
αναλαμβάνει τθ ςυμβατικι υποχρζωςθ να τθρεί τουσ κανόνεσ δικαίου τθσ εςωτερικισ 
νομοκεςίασ άλλων κρατϊν, εφόςον οι τελευταίοι διζπουν πράξεισ ι παραλείψεισ εκπλιρωςθσ 
των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ι πράξεισ ι παραλείψεισ που ζγιναν κατά τθν εκπλιρωςθ 
των υποχρεϊςεϊν του αυτϊν και βρίςκονται ςε ςυνάφεια με αυτζσ. 
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(2) Επίςθσ ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ανακοινϊνει αμζςωσ ςτθν Υπθρεςία το 
περιεχόμενο όλων των δικογράφων ι άλλων δθμοςίων ι ιδιωτικϊν εγγράφων, που του 
κοινοποιοφνται και αναφζρονται ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.  Θ 
υποχρζωςι του αυτι καλφπτει και ζγγραφα που εκδόκθκαν από αρχζσ τθσ αλλοδαπισ. 

(3) Ο Ανάδοχοσ,  ωσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των Νόμων, των Αςτυνομικϊν και λοιπϊν 
διατάξεων, υποχρεοφται ειδικότερα να ανακοινϊνει χωρίσ αμζλεια ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία 
τισ ςχετικζσ διαταγζσ και εντολζσ των διαφόρων Αρχϊν ςχετικά με υποδεικνυόμενα μζτρα 
ελζγχου και αςφαλείασ κτλ., που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθ διάρκεια 
τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

(4) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του, κάκε άδειασ που 
προβλζπεται από τουσ ανωτζρω Νόμουσ, Διατάγματα κτλ., που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν του. 

 

Στοιχεία πεδίου του ζργου 

Γνϊςθ ςυνκθκϊν καταςκευισ  

(1) Θ ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο, ότι ο Ανάδοχοσ καταςκευισ ζχει 
επιςκεφκεί και ελζγξει τθν φφςθ και τθν τοποκεςία του ζργου, ζχει πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν 
και τοπικϊν ςυνκθκϊν καταςκευισ αυτοφ και ζχει λάβει υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ τθσ 
οικονομικισ του προςφοράσ οτιδιποτε ςχετικό, κυρίωσ ςε ότι αφορά: 

- των υφιςτάμενων ζργων τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Λυμάτων Βόλου, 

- τθν περιοχι του ζργου, 

- τισ κάκε φφςθσ πθγζσ λιψθσ υλικϊν, 

- κζςεισ προςωρινισ ι οριςτικισ απόκεςθσ προϊόντων εκςκαφισ, 

- τισ μεταφορζσ, διάκεςθ, διαχείριςθ και αποκικευςθ υλικϊν, 

- τθ δυνατότθτα εξαςφάλιςθσ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, νεροφ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ και 
οδϊν προςπζλαςθσ, 

- τισ ςυνικωσ επικρατοφςεσ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ, 

- τθ διακφμανςθ τθσ ςτάκμθσ των υδάτων ςτον τόπο των ζργων,  

- τθ διαμόρφωςθ του εδάφουσ (υψομετρικά, κτλ.) και τθν κατάςταςθ των εδαφικϊν 
ςυνκθκϊν, τισ ιδιομορφίεσ και τθ φφςθ του εδάφουσ ςτισ περιοχζσ καταςκευισ των ζργων, 

- το είδοσ, τθν ποιότθτα και τθν ποςότθτα των κατάλλθλων εκμεταλλεφςιμων υλικϊν, που 
βρίςκονται ςτθν περιοχι, 

- το είδοσ και τα μζςα (μθχανιματα, υλικά και υπθρεςίεσ), τα οποία κα απαιτθκοφν πριν από 
τθν ζναρξθ και κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν,  

- τουσ τρόπουσ προςπζλαςθσ και τα προβλιματα κυκλοφορίασ, 

- τισ δυςχζρειεσ που είναι δυνατό να προκφψουν από τυχόν εργαςίεσ που κα εκτελοφνται 
ταυτόχρονα ςτθν περιοχι του ζργου από τον ΚτΕ ι από άλλουσ εργολιπτεσ,  

- τισ δυςχζρειεσ που κα προκφψουν από τισ λειτουργοφςεσ εγκαταςτάςεισ του ΚτΕ και των 
οποίων θ λειτουργία δεν πρζπει να διακόπτεται ι να  παρενοχλείται και τζλοσ, 

- άλλα κζματα, τα οποία μπορεί κακ' οιονδιποτε τρόπο να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, τθν 
πρόοδο, ι το κόςτοσ αυτϊν ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ. 

(2) Για τισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου ςε ςχζςθ με τα αδρανι υλικά, τα λατομεία, τουσ 
δανειοκαλάμουσ και τουσ χϊρουσ απόκεςθσ, ιςχφουν ειδικότερα τα αναφερόμενα ςτθν 
παροφςα ΣΥ.   

(3) Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει, με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςι του, το ιςχφον κεςμικό 
πλαίςιο, τα Τεφχθ δθμοπράτθςθσ του ζργου, τουσ περιβαλλοντικοφσ περιοριςμοφσ για τθν 
υπόψθ περιοχι και τισ ςυνκικεσ του λειτουργοφντοσ ζργου, τισ υφιςτάμενεσ ςχετικζσ μελζτεσ 
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και ςχζδια, τα τυχόν διατικζμενα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ από τισ Τοπικζσ Αρχζσ, Δθμόςιεσ 
Επιχειριςεισ και Οργανιςμοφσ, κακϊσ και τα λοιπά ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ, κακϊσ 
και ότι αποδζχεται και ανεπιφφλακτα αναλαμβάνει να εκτελζςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του, που 
απορρζουν από τισ ανωτζρω ςυνκικεσ και όρουσ. 

(4) Ο Ανάδοχοσ με τθν προςφορά του κεωρείται ότι ζχει πλιρωσ ενθμερωκεί για τισ επιτόπιεσ 
ςυνκικεσ ςφμφωνα με το παρόν Άρκρο. 

(5) Ραράλειψθ του Αναδόχου προσ ενθμζρωςι του με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά ςτουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν τον απαλλάςςει από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι του 
προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και δεν προκφπτει για τον Ανάδοχο κανζνα δικαίωμα 
οικονομικισ ι άλλθσ φφςθσ ι/και παράταςθσ προκεςμίασ εξ αιτίασ αυτοφ του λόγου. 

 

Εγκαταςτάςεισ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ (ΟΚΩ) 

(1) Δεν αναμζνεται ςτθν υφιςτάμενθ ΕΕΛ Βόλου θ φπαρξθ δικτφων ΟΚΩ. 

(2) Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να μεριμνιςει πριν τθν ζναρξθ ςφνταξθσ τθσ μελζτθσ να παραλάβει από 
τουσ διαφόρουσ Οργανιςμοφσ και Επιχειριςεισ τα ςχζδια που δείχνουν τισ κζςεισ των αγωγϊν 
τουσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του ζργου και κα κάνει (εάν απαιτείται), με δαπάνεσ του, 
δοκιμαςτικζσ τομζσ, ϊςτε να εξακριβϊςει τισ ακριβείσ κζςεισ τουσ. 

(3) Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν κατά το ςτάδιο τθσ καταςκευισ εναζριεσ ι υπόγειεσ 
εγκαταςτάςεισ ΟΚΩ, ΔΕΚΟ ι ΝΡΔΔ, αυτζσ κα πρζπει να μετατοπιςτοφν από τουσ κυρίουσ των.  

(4) Με τισ εργαςίεσ αυτζσ ουδεμία οικονομικι ι τεχνικι ανάμιξθ κα ζχει ο Ανάδοχοσ, υποχρεοφται 
όμωσ να διευκολφνει χωρίσ προφάςεισ τθν εκτζλεςθ των ωσ άνω εργαςιϊν, χωρίσ να δικαιοφται 
εξ αιτίασ αυτοφ του λόγου ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ λόγω κακυςτζρθςθσ ι δυςχερειϊν που τυχόν 
παρουςιάηονται ςτισ εργαςίεσ που εκτελοφνται από αυτόν, παρά μόνον τθσ από τον Νόμο 
παράταςθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του ζργου. 

 

Άρκρο 11: Σροποποίθςθ φμβαςθσ κατά τθσ διάρκειά τθσ 

Για τθν τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ κατά τθσ διάρκειά τθσ ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ των άρκρων 
156 και 377 του Ν. 4412/2016. 

Εάν παραςτεί ανάγκθ καταςκευισ νζων εργαςιϊν, για τον Κανονιςμό Τιμϊν Μονάδοσ Νζων 
Εργαςιϊν ιςχφουν οι αντίςτοιχεσ διατάξεισ του άρκρου 156 του Ν. 4412/2016.  

 

Άρκρο 12: Απρόβλεπτα –   Προκαταβολθ 

1. Απρόβλεπτα 

Το ποςό των απρόβλεπτων ορίηεται υποχρεωτικά ςε 9% επί του προχπολογιςμοφ του ζργου (ςτον 
οποίο ζχει ενςωματωκεί και το Γ.Ε & Ο.Ε.), το οποίο επαναχπολογίηεται κατά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 

 

2. Ρροκαταβολθ 
Ρροβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο ποςοφ ίςο με δεκαπζντε τοισ εκατό (15%), 
τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ανακεϊρθςθ και χωρίσ Φ.Ρ.Α. υπό τθν προχπόκεςθ τθσ καταβολισ 
από τον ανάδοχο ιςόποςθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με το άρκρο 150 του Ν.4412/2016.  
Για το ποςό αυτό βαρφνεται ο ανάδοχοσ με τόκο, ο οποίοσ υπολογίηεται με επιτόκιο που ανζρχεται 
ςε ποςοςτό ίςο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου δωδεκάμθνθσ ι, 
αν δεν εκδίδονται τζτοια, εξάμθνθσ διάρκειασ, προςαυξθμζνο κατά μθδζν εικοςιπζντε (0,25) 
ποςοςτιαίασ μονάδασ. Εφόςον προκφπτει αρνθτικό επιτόκιο, τοφτο κεωρείται ωσ μθδενικό. Κατ’ 
εξαίρεςθ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 302, το επιτόκιο μπορεί να 
αναπροςαρμόηεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Υποδομϊν και Μεταφορϊν. 
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Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά. Θ 
προκαταβολι απαγορεφεται να χρθςιμοποιθκεί για δαπάνεσ που δεν ςχετίηονται, άμεςα ι 
ζμμεςα, με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ προκαταβολι κατατίκεται υποχρεωτικά ςε δεςμευμζνο ζντοκο τραπεηικό λογαριαςμό του 
αναδόχου και χρθςιμοποιείται μόνο για τθν πλθρωμι δαπανϊν πρϊτων εγκαταςτάςεων και 
άλλων εξόδων εκκίνθςθσ του ζργου και τθσ προμικειασ των υλικϊν ι μθχανθμάτων, 
αντίςτοιχα, για τα οποία ζχει χορθγθκεί και για τα οποία ζχουν κατατεκεί πριν από  τθ 
χοριγθςι τθσ ςχετικά προτιμολόγια. Οι πλθρωμζσ από τον δεςμευμζνο αυτόν λογαριαςμό 
γίνονται με επιταγζσ του αναδόχου, μετά από ςχετικι παροχι ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ 
διευκφνουςασ υπθρεςίασ προσ τθν τράπεηα. Θ ςφμφωνθ γνϊμθ παρζχεται με βάςθ τα 
προςκομιηόμενα οριςτικά τιμολόγια ι άλλα ζγγραφα και αποδεικτικά ςτοιχεία δαπανϊν, 
όπωσ φορτωτικζσ και εκκακαρίςεισ δαςμϊν, ι για τθν επιςτροφι τθσ προκαταβολισ ι μζρουσ 
τθσ που δεν χρθςιμοποιικθκε. 
Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ  
πραγματοποιοφνται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 302 και 150 του ν. 4412/2016. 
Θ εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ καταπίπτει με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, θ οποία εκδίδεται μετά από προθγοφμενθ ειςιγθςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ.  

 

Άρκρο 13: Εργαςτθριακζσ Δοκιμζσ  

Πλεσ οι δοκιμζσ, με κακολικι αρμοδιότθτα και ευκφνθ του Αναδόχου, μπορεί να διενεργοφνται ςε 
αναγνωριςμζνα εργαςτιρια που κα επιλεγοφν με τθ διαδικαςία που αναφζρεται παρακάτω. Τον 
Ανάδοχο βαρφνει θ κακολικι αρμοδιότθτα και ευκφνθ λιψθσ δοκιμίων και εκτζλεςθσ των 
ποιοτικϊν ελζγχων των υλικϊν τθσ καταςκευισ που ορίηουν τα ςυμβατικά τεφχθ, οι Ρ.Τ.Ρ και οι 
ιςχφουςεσ διατάξεισ. Οι ζλεγχοι κα γίνονται με κακολικι αρμοδιότθτα και ευκφνθ του. 

Ο Ανάδοχοσ ςτθν αρχι εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ κα προτείνει ςτο Φορζα αναγνωριςμζνο 
εργαςτιριο εδαφολογικϊν αναλφςεων (κρατικό ι αναγνωριςμζνο από το Κ.Ε.Δ.Ε.), το οποίο κα 
εγκρικεί από τθν Υπθρεςία, και με αυτό κα ςυνεργάηεται κατά τθν καταςκευι των ζργων, ενϊ κα 
μπορεί (είτε ο Ανάδοχοσ είτε ο Φορζασ) να προςκαλεί τουσ αρμόδιουσ επί τόπου του ζργου όταν 
αναφφονται ςχετικά προβλιματα για τθν επίλυςι τουσ. 

Ο διεξαγόμενοσ ζλεγχοσ των υλικϊν (Δειγματολθψίεσ και ζλεγχοι) και των εκτελοφμενων εργαςιϊν 
πρζπει να γίνεται ςυνεχϊσ και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν που 
ιςχφουν. 

 

Άρκρο 14: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ  

θτά ορίηεται ότι ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντάξει το πλιρεσ Ρρόγραμμα Ροιότθτασ του Ζργου 
(Ρ.Ρ.Ε.), το οποίο κα τθρθκεί κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν του ζργου. Θ ςχετικι 
δαπάνθ βαρφνει τον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται ςτθν προςφορά του.  

Το Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου κα ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των αποφάςεων 
ΔΕΕΡ/οικ.502/13.10.2000 (Βϋ 1265), ΔΙΡΑΔ/οικ. 611/ 24.7.2001 (Βϋ 1013), ΔΙΡΑΔ/οικ.501/1.7.2003 
(Βϋ 928) του Υπουργοφ Δθμόςιων Ζργων. Τθν ποιότθτα των Δθμόςιων ζργων αφοροφν και οι 
παρακάτω αποφάςεισ: α) ΔΕΕΡΡ/οικ.4/ 19.1.2001 (Βϋ 94), β) ΔΕΕΡΡ/οικ.110/12.5.2003 (Βϋ 624) του 
Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, γ) θ Δ14/43309/5.3.2001 (Βϋ 332) 
του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων και δ) ΔΙΡΑΔ/οικ. 12/13.01.2009 
(Βϋ125Β/ 27.01.2009).  

Ο Ανάδοχοσ του Ζργου κα υποβάλλει το Ρρόγραμμα Ροιότθτασ του Ζργου (Ρ.Ρ.Ε.) ςτθ Διευκφνουςα 
Υπθρεςία, ςε δφο (2) αντίτυπα και εντόσ των προκεςμιϊν που προβλζπονται ςτο άρκρο 5 τθσ 
παροφςθσ. Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία κα επιςτρζψει ζνα εγκεκριμζνο αντίτυπο ςτον Ανάδοχο με τισ 
τυχόν παρατθριςεισ τθσ. 

Κάκε πικανι ανακεϊρθςθ του παραπάνω Ρ.Ρ.Ε. που κα απαιτθκεί να γίνει κατά τθ διάρκεια των 
εργαςιϊν κατόπιν ςυγκεκριμζνων αναγκϊν του ζργου, κα υποβάλλεται για ζγκριςθ από τθ 
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Διευκφνουςα Υπθρεςία, θ οποία κα εγκρίνει το τροποποιθμζνο Ρ.Ρ.Ε. εντόσ τθσ παραπάνω 
προκεςμίασ. 

Το Ρ.Ρ.Ε. αποτελεί το εγχειρίδιο ςτο οποίο διατυπϊνονται οι ειδικζσ πρακτικζσ και τα μζςα για τθν 
ποιότθτα κακϊσ επίςθσ και θ αλλθλουχία των δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με το ςυγκεκριμζνο 
ζργο. 

Επίςθσ ςτο Ρ.Ρ.Ε.: 

α) Ενςωματϊνονται και κωδικοποιοφνται όλεσ οι απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν. 

β) Ρεριγράφονται οι φάςεισ ανάπτυξθσ του ζργου και οι αντίςτοιχεσ ςε αυτζσ δραςτθριότθτεσ. 

γ) Κακορίηεται ο τρόποσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του ζργου. 

δ) Κακορίηεται λεπτομερϊσ θ μεκοδολογία ςυγκζντρωςθσ και αρχειοκζτθςθσ των ςτοιχείων κατά 
τθν καταςκευι του ζργου, ϊςτε να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ ιχνθλαςιμότθτασ. 

Το Ρ.Ρ.Ε. βρίςκεται ςε πλιρθ εναρμόνιςθ με το χρονοδιάγραμμα του ζργου, το οποίο 
περιλαμβάνεται ςτθ δομι του Ρ.Ρ.Ε. Το Ρ.Ρ.Ε. κα παραδοκεί ςε εκτυπωμζνα αντίτυπα, αλλά και ςε 
θλεκτρονικι μορφι. 

Επίςθσ το Ρ.Ρ.Ε. αποτελεί το εςωτερικό κανονιςτικό ζγγραφο του ζργου και ζχει ωσ ςκοπό του τθν 
παροχι όλων των εργαλείων παρακολοφκθςθσ του ζργου, ςυγκζντρωςθσ των εργαςιϊν που ζχουν 
εκτελεςκεί και αρχειοκζτθςισ τουσ ςφμφωνα με το άρκρο 158 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΕΠΙΜΕΣΡΘΕΙ - ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ 
Γενικά ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 151 και 152 του Ν.4412/2016, με τισ εξισ διευκρινίςεισ: 

1. Θ πλθρωμι ςτον Ανάδοχο του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ γίνεται με βάςθ τμθματικζσ 
πιςτοποιιςεισ του Αναδόχου. Οι πιςτοποιιςεισ κα ςυντάςςονται για τισ εργαςίεσ που ζχουν 
εκτελεςτεί με βάςθ τον Ρίνακα ποςοςτιαίασ ανάλυςθσ των εργαςιϊν κάκε Φυςικοφ Μζρουσ 
που κα υποβάλει ο Ανάδοχοσ και κα εγκρικεί από τθν Υπθρεςία και τθν αντίςτοιχθ κατ' 
αποκοπι τιμι του Φυςικοφ Μζρουσ, όπωσ αυτι ζχει κακοριςτεί ςτθν ανάλυςθ τθσ 
Οικονομικισ Ρροςφοράσ του Αναδόχου. 

2. Για τισ πιςτοποιιςεισ των θλεκτρομθχανολογικϊν εργαςιϊν ιςχφουν ςυμπλθρωματικά τα 
εξισ: 
2.1  Για τα κονδφλια των θλεκτρομθχανολογικϊν εργαςιϊν μπορεί να πιςτοποιείται πριν 

από τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ, αλλά αφοφ ζχει παραλθφκεί επί τόπου του 
ζργου, ποςοςτό μζχρι 60% τθσ αξίασ του πλιρωσ εγκατεςτθμζνου υπόψθ εξοπλιςμοφ. 

2.2  Μετά τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ ςτο ζργο και τθν ολοκλιρωςθ των 
προβλεπόμενων ςυνδζςεων αγωγϊν και καλωδίων, πιςτοποιείται  ποςοςτό 90% τθσ 
αξίασ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου 

2.3  Μετά τθν εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ του εξοπλιςμοφ ςτο ζργο και τθν επιτυχι 
ολοκλιρωςθ όλων των δοκιμϊν και ελζγχων που προβλζπονται (δοκιμζσ καταςκευϊν 
και εξοπλιςμοφ), πιςτοποιείται  ποςοςτό 95% τθσ αξίασ του θλεκτρομθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου. 

2.4  Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ κζςθσ ςε αποδοτικι λειτουργία του ςυνόλου τθσ 
Μονάδοσ και τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ των ζργων από τον Ανάδοχο, πιςτοποιείται 
ςυνολικό ποςό 100% τθσ αξίασ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, πλιρωσ 
εγκατεςτθμζνου. 

3. Στο λογαριαςμό κα επιςυνάπτονται όλα τα ςχετικά δικαιολογθτικά ςφμφωνα με το 
Ν.4412/16 και τθν οικεία Διακιρυξθ. Αν ςυντρζχουν περιπτϊςεισ επιβολισ ποινικισ ριτρασ, 
προςτίμων κτλ. (κατά του όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν) αυτζσ κα απομειϊνουν το 
πιςτοποιοφμενο ποςό. 

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υποβολι των εκάςτοτε λογαριαςμϊν να προςκομίηει και 
τα παραςτατικά ςτοιχεία πλθρωμισ τελϊν των κάκε φφςθσ χρθςιμοποιουμζνων ςτο ζργο 
μθχανθμάτων (ιδιόκτθτων ι όχι), ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 
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5. Κάκε λογαριαςμόσ υποβάλλεται από τον Ανάδοχο ςτθν Υπθρεςία ςε ζντυπθ και ςε 
θλεκτρονικι μορφι ωσ αρχείο Θ/Υ, ςτον τφπο που κα ςυμφωνθκεί με τθν Υπθρεςία.  

 

ΆΡΘΡΟ 16: ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟ ΑΝΑΔΟΧΟΤ - ΕΠΙΒΑΡΤΝΕΙ 

Το ποςό για γενικά και επιςφαλι ζξοδα, εργαλεία, εγκαταςτάςεισ κλπ για κάκε είδουσ υποχρεϊςεισ 
του Ανάδοχου όπωσ και για το όφελοσ αυτοφ ορίηεται ςε 18%, και ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν 
προςφορά του Αναδόχου. 

 

Άρκρο 17: Τποχρεϊςεισ Αναδόχου, Διεφκυνςθ Ζργου από τον Ανάδοχο 

Επαλικευςθ ςτοιχείων που χορθγοφνται 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να επαλθκεφςει όλα τα ςτθ διάκεςι 
του ςτοιχεία από τθν Υπθρεςία. 

Θ επαλικευςθ των διατικεμζνων ςτοιχείων με επί τόπου μετριςεισ υπάγεται ςτθν κατθγορία των 
ειδικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου, για τισ οποίεσ δεν προβλζπεται καταβολι αμοιβισ ςτον 
Ανάδοχο.  

Καταςκευι του ζργου 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταςκευάςει το ζργο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ιςχφουςα 
νομοκεςία (Ν. 4412/16), τα ςυμβατικά τεφχθ και τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να εκτελζςει τα διάφορα ζργα ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ, τα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ Μελζτθσ που κα εκπονιςει, 
κακϊσ και τισ τροποποιιςεισ που πικανόν πραγματοποιθκοφν κατά το ςτάδιο υλοποίθςθσ του 
ζργου. Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

Το ζργο κα εκτελεςτεί εντόσ τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Λυμάτων Βόλου, θ οποία κα βρίςκεται 
ςε ςυνεχι λειτουργία.   

Διευκολφνςεισ προσ τθν Υπθρεςία 

Δεν απαιτείται χϊροσ  γραφείων για τθν  Επίβλεψθ.    

Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που απορρζουν από τθ ςυγχρθματοδότθςθ του ζργου από τθν Ε.Ε. 
(αφορά ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα) 

Στισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου ςυμπεριλαμβάνεται ακόμα, άνευ ιδιαίτερθσ αμοιβισ, 
και θ άμεςθ και απροφάςιςτθ ςυμμόρφωςθ του Αναδόχου:  

- Στα πορίςματα ποιοτικοφ ελζγχου που τυχόν κα διενεργθκεί από ανεξάρτθτο φορζα ι 
Σφμβουλο του Δθμοςίου, ςτα πλαίςια τιρθςθσ των όρων ςυγχρθματοδότθςθσ του ζργου  
από τθν Ε.Ε. 

- Στισ υποδείξεισ και οδθγίεσ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ που ςυγχρθματοδοτεί το ζργο και 
επιβλζπει τθν τιρθςθ τον όρων ςυγχρθματοδότθςθσ του ζργου από τθν Ε.Ε, και ιδίωσ ςε 
εκείνεσ που αφοροφν ςε δράςεισ και μζτρα δθμοςιότθτασ.  

Σε κατάλλθλα ςθμεία, και ςε εμφανείσ κζςεισ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με δικά του ζξοδα, να 
τοποκετιςει μια (1) προςωρινι πινακίδα ςθμαντικοφ μεγζκουσ, ςε ςθμείο εφκολα ορατό από το 
κοινό, κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του ζργου και μια (1) μόνιμθ αναμνθςτικι πλάκα ι 
πινακίδα ςθμαντικοφ μεγζκουσ, μετά τθν υλοποίθςθ και εντόσ τριμινου το αργότερο μετά τθ 
βεβαιωμζνθ περαίωςθ των εργαςιϊν , οι οποίεσ κα ςυμμορφϊνονται με τισ ςχετικζσ διατάξεισ περί 
δθμοςιότθτασ των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων από τθν Ε.Ε. Οι πινακίδεσ πρζπει να 
τοποκετθκοφν ςε εμφανι από το κοινό κζςθ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και υποδείγματα για 
ςυγχρθματοδοτοφμενεσ πράξεισ. 

Διεφκυνςθ Ζργου από τον Ανάδοχο 

Κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ο ανάδοχοσ δθλϊνει τθν ζδρα του και τθν ακριβι 
διεφκυνςι του. Μζχρι τθν πλιρθ εκκακάριςθ τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ κάκε μεταβολι των 
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ςτοιχείων αυτϊν δθλϊνεται υποχρεωτικά και χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία. 
Διαφορετικά κάκε κοινοποίθςθ που γίνεται ςτθν παλαιότερθ διεφκυνςθ που ζχει δθλϊςει ο 
ανάδοχοσ, επιφζρει όλα τα νόμιμα αποτελζςματά τθσ. 

Σφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο Άρκρο 139 του Ν.4412/16, ςχετικά με το προςωπικό του Αναδόχου, 
το αργότερο ςε τριάντα (30) θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ καταςκευισ 
του ζργου, κα αναλάβει τα κακικοντά του ο Ρροϊςτάμενοσ / Διευκυντισ του εργοταξιακοφ 
γραφείου για λογαριαςμό του Αναδόχου. Ο Ρροϊςτάμενοσ κα είναι Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ 
Ανϊτατθσ Σχολισ με δεκαπενταετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτθν καταςκευι και διοίκθςθ αναλόγου 
μεγζκουσ και κατθγορίασ ζργων.  

Επιπρόςκετα και λόγω τθσ ειδικισ φφςθσ και δυςκολιϊν του ζργου, θ ελάχιςτθ τεχνικι ςτελζχωςθ 
του Εργοταξίου, εκτόσ του Ρροϊςταμζνου κα περιλαμβάνει κατ’ελάχιςτον και το παρακάτω 
πρόςκετο προςωπικό:  

- Ζνασ Διπλωματοφχοσ Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ΑΕΙ, με δεκαετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτθ 
καταςκευι παρομοίων ζργων. 

- Ζνασ Μθχανολόγοσ ι / και Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΑΕΙ, με δεκαετι τουλάχιςτον εμπειρία 
ςτθ καταςκευι παρομοίων ζργων. 

Για τθν ζγκριςθ του ανωτζρω προτεινόμενου προςωπικοφ, ο Ανάδοχοσ, μαηί με το οργανόγραμμα, 
κα υποβάλει ςτθν Υπθρεςία όλεσ τισ πλθροφορίεσ, πιςτοποιθτικά και λοιπά λεπτομερι ςτοιχεία, 
που κα αφοροφν ςτα προςόντα και ςτθν εμπειρία του. Θ Υπθρεςία μπορεί, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ 
τθσ, να μθν δϊςει τθν ζγκριςι τθσ για το προτεινόμενο προςωπικό, ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία 
κεωριςει ότι δεν ζχει τα απαραίτθτα προςόντα και πείρα ι δεν είναι κατάλλθλοσ για τθν ανωτζρω 
κζςθ. Ο προϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου οφείλει να ομιλεί, διαβάηει και γράφει άριςτα 
τθν Ελλθνικι  γλϊςςα. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα υπάρχει μόνιμα ειδικόσ τεχνικόσ διερμθνζασ. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ κα είναι αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ για το υπόψθ ζργο και θ απουςία του από το 
εργοτάξιο κα είναι αιτιολογθμζνθ και κα οφείλεται μόνο ςε λόγουσ που ζχουν να κάνουν με εκτόσ 
εργοταξίου απαςχόλθςθ που αφορά ςτο υπόψθ ζργο. Πταν ο προϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ 
γραφείου απουςιάηει, ωσ ανωτζρω, κα υπάρχει ςτο εργοτάξιο ο αναπλθρωτισ του που κα ζχει 
εγκρικεί από τθν Υπθρεςία. 

Πλο το προςωπικό του Αναδόχου που κα απαςχολείται με τθ διεφκυνςθ και επίβλεψθ του Ζργου κα 
ζχει τθν απαιτοφμενθ εμπειρία -καταςκευαςτικι ι διοικθτικι ζργων- ανάλογα με τθ κζςθ που 
πρόκειται να καταλάβει ςτα κλιμάκια Διεφκυνςθσ και εκτζλεςθσ του Ζργου και τισ αντίςτοιχεσ 
ευκφνεσ. 

Στο ανωτζρω προςωπικό, κα πρζπει να καλφπτονται και οι αρμοδιότθτεσ υπεφκυνου χρονικοφ 
προγραμματιςμοφ και ελζγχου τθσ προόδου του ζργου, υπεφκυνου ποιότθτασ ζργου και 
υπεφκυνου υγιεινισ και αςφάλειασ. 

Θ Υπθρεςία μπορεί κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ να μθν δϊςει τθν ζγκριςι τθσ για οιοδιποτε 
ςτζλεχοσ -τεχνικό ι διοικθτικό- του Αναδόχου, ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία κεωριςει ότι αυτό δεν 
ζχει τα απαραίτθτα προςόντα και πείρα ι δεν είναι κατάλλθλο για τθν παραπάνω κζςθ. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Εργοταξιακοφ γραφείου κα είναι πλιρωσ εξουςιοδοτθμζνοσ με 
ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο να εκπροςωπεί τον Ανάδοχο ςε όλα τα κζματα του Εργοταξίου, 
περιλαμβανομζνθσ τθσ παραλαβισ των εντολϊν, ειδοποιιςεων, οδθγιϊν ι παρατθριςεων τθσ 
Υπθρεςίασ επί τόπου του Ζργου και τθσ υπογραφισ κάκε εγγράφου και ςτοιχείου, που θ υπογραφι 
του προβλζπεται επί τόπου του Ζργου (παραλαβζσ, επιμετριςεισ, θμερολόγια κλπ.). 

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Εργοταξιακοφ γραφείου είναι υπεφκυνοσ για τθν ζντεχνθ, άρτια και αςφαλι 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν και για τθ λιψθ και εφαρμογι των απαιτοφμενων μζτρων προςταςίασ και 
αςφαλείασ των εργαηομζνων ςτο Ζργο, κακϊσ και κάκε τρίτου. Γι' αυτό ο Ρροϊςτάμενοσ αυτόσ 
πρζπει να υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία υπεφκυνθ διλωςθ (του Ν.1599/86), με τθν οποία να 
αποδζχεται το διοριςμό του και τισ ευκφνεσ του. 
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Ο Ανάδοχοσ επίςθσ, κα ορίςει τον Μθχανικό Αςφαλείασ του Ζργου, ο οποίοσ κα πρζπει να είναι 
διπλωματοφχοσ μθχανικόσ, και κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ επί κεμάτων 
αςφαλείασ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Ελλθνικι Νομοκεςία. Ο διοριςμόσ και θ αποδοχι διοριςμοφ 
του Μθχανικοφ Αςφαλείασ του Αναδόχου κα πρζπει να γίνει εντόσ δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν 
θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. Ο Μθχανικόσ Αςφαλείασ κα παρίςταται ςτο Εργοτάξιο 
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Ωσ υπεφκυνοσ αςφαλείασ κα πρζπει να υποβάλλει ςτθν 
Υπθρεςία υπεφκυνθ διλωςθ, με τθν οποία να αποδζχεται το διοριςμό του και τισ ευκφνεσ του. 

Θ Υπθρεςία δφναται κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ να ανακαλζςει τθν ζγγραφθ ζγκριςι τθσ για τον 
οριςμό οποιουδιποτε από τα παραπάνω πρόςωπα, οπότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να το 
απομακρφνει και να το αντικαταςτιςει με άλλο, του οποίου ο διοριςμόσ κα υπόκειται επίςθσ ςτθν 
ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

Επίςθσ, θ Υπθρεςία μπορεί να διατάςςει τθν επάνδρωςθ του εργοταξίου με πρόςκετο προςωπικό, 
όταν κατά τθν κρίςθ τθσ είναι απαραίτθτο. θτά κακορίηεται ότι θ αποδοχι των άποψθ προςϊπων 
από τθν Υπθρεςία ςε καμία περίπτωςθ δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τισ ευκφνεσ του και τισ 
υποχρεϊςεισ του, ο δε Ανάδοχοσ παραμζνει πάντοτε αποκλειςτικά και εξολοκλιρου υπεφκυνοσ 
απζναντι ςτθν Υπθρεςία. 

Ο Ανάδοχοσ, εκτόσ των ανωτζρω, υποχρεοφται να επανδρϊςει μονίμωσ τα γραφεία του ςτο 
εργοτάξιο με επιτελείο από ειδικευμζνο και ζμπειρο προςωπικό, αναγκαίο για τθ διεφκυνςθ, 
παρακολοφκθςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 139 του 
Ν.4412/2016.  

θτά κακορίηεται ότι ο διοριςμόσ των υπόψθ μθχανικϊν ςε καμία περίπτωςθ δεν απαλλάςςει τον 
Ανάδοχο από τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ του και παραμζνει αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου 
υπεφκυνοσ απζναντι ςτθν Υπθρεςία. 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να εγκαταςτιςει επί τόπου του ζργου, γραφείο εργοταξίου.  

Θ παρουςία του τεχνικοφ προςωπικοφ κα ελζγχεται από τθν Υπθρεςία και ςε περίπτωςθ μθ 
ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου, κα επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. Θ Επιβλζπουςα 
Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει επαφξθςθ τθσ παραπάνω ςτελζχωςθσ, εφόςον τοφτο 
επιβάλλουν κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ οι ςυνκικεσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 

Ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει Ελλθνικό ι αλλοδαπό προςωπικό. Το αλλοδαπό προςωπικό κα 
πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με ςχετικι άδεια παραμονισ και εργαςίασ ςτθν Ελλάδα, με μζριμνα 
και ευκφνθ του Αναδόχου και ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεριμνά για τθν εξαςφάλιςθ τθσ υγείασ των εργαηομζνων. Οφείλει 
επίςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3850/2010 να ενθμερϊνει, να εκπαιδεφει και να λαμβάνει 
όλα εκείνα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν υγεία και τθν αςφάλεια τουσ. 

Επιτρζπεται θ εκτζλεςθ υπερωριακισ ι νυχτερινισ εργαςίασ και εργαςίασ κατά τισ αργίεσ και εορτζσ 
ςφμφωνα με όςα ςχετικά ορίηονται από τουσ Νόμουσ του Κράτουσ. Σε περίπτωςθ εκτζλεςθσ τζτοιασ 
εργαςίασ ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να ηθτιςει πρόςκετθ αποηθμίωςθ. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ανωτζρω εργαςίασ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει τθ ςχετικι άδεια και να τθρεί όλουσ 
τουσ νόμουσ και κανονιςμοφσ, που αφοροφν τζτοια εργαςία. Εφόςον κακίςταται αναγκαία κατά τθν 
κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ θ υπερωριακι ι νυκτερινι εργαςία ι θ εκτζλεςθ εργαςίασ κατά τισ αργίεσ και 
εορτζσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθν εκτελεί χωρίσ αντίρρθςθ και χωρίσ καμιά ιδιαίτερθ 
αποηθμίωςθ. 

Κατά τθν εκτζλεςθ νυκτερινισ εργαςίασ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει με δαπάνθ του 
πρόςκετο και ικανοποιθτικό φωτιςμό για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ του και του κοινοφ, κακϊσ 
και κατάλλθλα μζςα, που να επιτρζπουν τθν καλι τοποκζτθςθ και επικεϊρθςθ υλικϊν και τθν από 
κάκε άποψθ αποδοτικότθτα εκτζλεςθσ των ζργων. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του τθν ιςχφουςα νομοκεςία, για θχορφπανςθ και ϊρεσ 
κοινισ θςυχίασ ςτθν περιοχι, για τον προγραμματιςμό εκτζλεςθσ του Ζργου. Κατά τισ ϊρεσ κοινισ 
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θςυχίασ και τισ νυκτερινζσ κα πρζπει να αποφεφγεται εκτζλεςθ εργαςιϊν που θχορυπαίνουν τθν 
περιοχι και κα πρζπει να λαμβάνονται τζτοια μζτρα, ϊςτε να αποφεφγεται θ θχορφπανςθ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου, να καλφπτει με ζνα εξειδικευμζνο 
ςτζλεχοσ τθ κζςθ του Υπεφκυνου Ροιότθτασ ζργου. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κακορίςει, ςτο 
οργανόγραμμα, τα άτομα εκείνα που ζχουν αρμοδιότθτεσ ςε κζματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και να 
προςδιορίςει γραπτά αυτζσ τισ αρμοδιότθτεσ ςτο ΡΡΕ που κα υποβάλει. Ο Υπεφκυνοσ Ροιότθτασ κα 
ζχει πλιρθ εξουςία, ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι θ πολιτικι ποιότθτασ είναι γνωςτι ςε όλο το 
προςωπικό και εφαρμόηεται, ότι το ΡΡΕ, που εγκρίκθκε, εφαρμόηεται, κακϊσ επίςθσ και να 
αναφζρει ςτον προϊςτάμενο του εργοταξιακοφ γραφείου, ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα του 
προγράμματοσ, ϊςτε να λαμβάνονται μζτρα βελτίωςθσ του.  

Επίςθσ, ο Υπεφκυνοσ Ροιότθτασ οφείλει να προμθκευτεί αρμοδίωσ τισ ςχετικζσ με το αντικείμενό 
του διαδικαςίεσ του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ Υπθρεςίασ, εφόςον διατίκεται τζτοιο, 
για να τισ λάβει υπόψθ του κατά τθν ςφνταξθ του Ρρογράμματοσ Ροιότθτασ του Ζργου και των 
υποςτθρικτικϊν εγγράφων. 

Π Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ: για τθ λιψθ των απαραίτθτων μζτρων ϊςτε να προλθφκεί 
οποιαδιποτε αταςκαλία, παρανομία, βίαιθ διατάραξθ τάξθσ ι κατά οποιοδιποτε τρόπο ανάρμοςτθ 
ςυμπεριφορά εκ μζρουσ του προςωπικοφ του και για τθ διατιρθςθ ομαλϊν ςυνκθκϊν και τθν 
προςταςία προςϊπων και περιουςιϊν ςτουσ εργοταξιακοφσ χϊρουσ ι γφρω από αυτοφσ. 

Θ Υπθρεςία δφναται κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ να ηθτιςει τθν απομάκρυνςθ μζλουσ ι μελϊν του 
προςωπικοφ του Αναδόχου από το ζργο, οπότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τουσ απομακρφνει και 
να τουσ αντικαταςτιςει με άλλουσ, των οποίων ο διοριςμόσ κα υπόκειται ςτουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ παραγράφου. 

 

Άρκρο 18: ΠΕΡΑΙΩΘ- Χρόνοσ Εγγφθςθσ - Δωρεάν υντιρθςθ 

Πταν λιξει θ προκεςμία περάτωςθσ του ςυνόλου ι τμθμάτων του ζργου, ο επιβλζπων ι το 
εντεταλμζνο όργανο τθσ επίβλεψθσ αναφζρει εγγράφωσ ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία, μζςα ςε 
διάςτθμα τριάντα (30) θμερϊν από τθ λιξθ του εγκεκριμζνου χρόνου περαίωςθσ, αν τα ζργα ζχουν 
περατωκεί και ζχουν υποςτεί ικανοποιθτικά τισ δοκιμαςίεσ που προβλζπονται ςτθ ςφμβαςθ, κακϊσ 
επίςθσ επανελζγχει κατά το δυνατόν τισ επιμετριςεισ, με γενικζσ ι ςποραδικζσ καταμετριςεισ και 
αναγράφει τισ παρατθριςεισ του για εργαςίεσ που ζχουν εκτελεςκεί με υπζρβαςθ των 
εγκεκριμζνων ποςοτιτων ι κατά τροποποίθςθ των εγκεκριμζνων ςχεδίων. Αν τα ζργα δεν ζχουν 
περατωκεί ι ζχουν περατωκεί, αλλά οι εργαςίεσ κρίνονται απορριπτζεσ ι ελαττωματικζσ, με 
ουςιϊδεισ ι επουςιϊδεισ ελλείψεισ που πρζπει να αποκαταςτακοφν, ο υπόχρεοσ του 
προθγουμζνου εδαφίου αναφζρει εντόσ τθσ άνω προκεςμίασ τα παραπάνω με ζκκεςι του προσ τον 
προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Επουςιϊδεισ κεωροφνται αποκλειςτικά οι εργαςίεσ που 
δεν επθρεάηουν τθ λειτουργικότθτα του ζργου, τθν αςφάλεια των χρθςτϊν και δεν παραβιάηουν 
όρουσ αδειοδοτιςεων του ζργου. Αν ςτθν ζκκεςθ περιζχεται διαπίςτωςθ περί καταβολισ ςτον 
ανάδοχο ποςϊν ωσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ι εγείρονται δικαιϊματα ςε βάροσ του αναδόχου, 
θ διευκφνουςα υπθρεςία ςυντάςςει αρνθτικό λογαριαςμό ςε βάροσ του αναδόχου. 

Αν ςτισ εργαςίεσ που ζχουν περατωκεί διαπιςτωκοφν επουςιϊδεισ μόνο ελλείψεισ που δεν 
επθρεάηουν τθ λειτουργικότθτα του ζργου, ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, 
γνωςτοποιεί με διαταγι του προσ τον ανάδοχο τισ ελλείψεισ, που ζχουν επιςθμανκεί και τάςςει 
εφλογθ προκεςμία για τθν αποκατάςταςι τουσ. Στθν περίπτωςθ αυτιν θ βεβαίωςθ περάτωςθσ 
εκδίδεται μετά από τθν εμπρόκεςμθ αποκατάςταςι των ελλείψεων και αναφζρει τον χρόνο που 
περατϊκθκε το ζργο, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ. 

Αν οι εργαςίεσ δεν ζχουν περατωκεί ι οι ελλείψεισ που διαπιςτϊκθκαν δεν είναι επουςιϊδεισ ι αν 
δεν περατϊκθκαν από τον ανάδοχο εμπρόκεςμα οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ επουςιωδϊν 
ελλείψεων, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 εφαρμόηονται, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, τα άρκρα 159, περί 
ακαταλλθλότθτασ υλικϊν ελαττωμάτων παράλειψθσ ςυντιρθςθσ και 160, περί ζκπτωςθσ αναδόχου. 
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Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, κατά τον οποίο ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου και υποχρεοφται ςτθ 
ςυντιρθςι του, ςφμφωνα με το άρκρο 157, περί βλαβϊν ςτα ζργα - αποηθμιϊςεων, και το άρκρο 
172, περί παραλαβισ, και μετά από τθν πάροδο του οποίου ενεργείται θ παραλαβι, ορίηεται ςε 
δεκαοκτϊ (18) μινεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 171 του Ν. 4412/2016. 

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ αρχίηει από τθν επομζνθ τθσ ζκδοςθσ τθσ βεβαίωςθσ περάτωςθσ των εργαςιϊν, 
θ οποία κα είναι μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ του ζργου. 

Κατά τον χρόνο εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
επικεωρεί τακτικά τα ζργα, να τα διατθρεί ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να αποκακιςτά κάκε 
βλάβθ τουσ. Ωσ ςυντιρθςθ νοείται, για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ, θ αποκατάςταςθ βλαβϊν οι 
οποίεσ οφείλονται ςτθν εκτζλεςι του ζργου κατά παράβαςθ των κανόνων τθσ τεχνικισ.  

Εργαςίεσ για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν, κλοπϊν ι βανδαλιςμϊν από τθ χριςθ, εφόςον δεν 
οφείλονται ςε κακι ποιότθτα του ζργου, εκτελοφνται με ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ και θ δαπάνθ 
αποδίδεται ςτον ανάδοχο ι οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται από τθν υπθρεςία. 

Αν ο ανάδοχοσ παραλείπει τισ υποχρεϊςεισ του για τθ ςυντιρθςθ των ζργων κατά τον χρόνο 
εγγφθςθσ, οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ μπορεί να εκτελεςκοφν από τθν υπθρεςία με οποιονδιποτε 
τρόπο ςε βάροσ και για λογαριαςμό του υπόχρεου αναδόχου ι, όπωσ αλλιϊσ προβλζπεται ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ. Οι εργαςίεσ και ενζργειεσ ςυντιρθςθσ καταγράφονται ςε ειδικό τεφχοσ, ο 
μορφότυποσ του οποίου και θ ςυχνότθτα καταγραφισ ςυμφωνοφνται με τθ διευκφνουςα υπθρεςία. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 171 του Ν.4412/2016. 

 

Άρκρο 19: Διεξαγωγι τθσ Κυκλοφορίασ - Μζτρα Αςφαλείασ - ιμανςθ 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ, να προβεί ςτθν διάνοιξθ, 
διαμόρφωςθ και ςυντιρθςθ των οδϊν προςπζλαςθσ προσ τισ κζςεισ λιψθσ αδρανϊν υλικϊν, 
λατομείων, ορυχείων ι δανειοκαλάμων, κακϊσ και προσ τα εργοτάξια και τισ κζςεισ εναπόκεςθσ 
των υλικϊν και εφοδίων του ζργου. Πλεσ οι δαπάνεσ καταςκευισ των οδϊν προςπζλαςθσ προσ τισ 
κζςεισ λιψεωσ αδρανϊν υλικϊν, λατομείων, ορυχείων, δανειοκαλάμων ι προσ τουσ χϊρουσ 
εναποκζςεωσ των ακαταλλιλων προϊόντων εκςκαφισ κακϊσ και προσ τα εργοτάξια και τισ κζςεισ 
εναποκζςεωσ των υλικϊν και εφοδίων του ζργου, δεν πλθρϊνονται ι αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα, 
επειδι περιλαμβάνονται ςτισ τιμζσ μονάδοσ προςφοράσ του Τιμολογίου και ωσ εκ τοφτου ζχουν 
λθφκεί υπ’ όψθ του Αναδόχου κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του.  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να μθ δθμιουργεί κωλφματα και να διευκολφνει τθν τυχόν λειτουργία ζργων και 
εξοπλιςμοφ από άλλο Ανάδοχο, ςε περίπτωςθ παράλλθλων εργολαβιϊν. 

Πταν για τουσ ανωτζρω ςκοποφσ ο Ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί Δθμόςιεσ οδικζσ αρτθρίεσ (Εκνικζσ, 
επαρχιακζσ, Δθμοτικζσ, κλπ) ι και τα καταςτρϊματα αναχωμάτων που ζχουν καταςκευαςτεί από 
άλλουσ φορείσ, υποχρεοφται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν να προβαίνει ςτθν 
απαραίτθτθ και αναγκαία ςυντιρθςθ αυτϊν, με αποκλειςτικά δικι του δαπάνθ και ευκφνθ. 
Ιδιαίτερα ευκφνεται για κάκε φκορά ι ηθμία που ενδζχεται να προκλθκεί είτε ςτα οδοςτρϊματα 
των οδϊν είτε ςτα κάκε είδουσ τεχνικά ζργα αυτϊν και οφείλει να τισ επιδιορκϊςει με δικι του 
δαπάνθ και χωρίσ κακυςτζρθςθ. Πταν πρόκειται για αμμοχαλικόςτρωτουσ, ςκυρόςτρωτουσ ι χωρίσ 
οδόςτρωμα δρόμουσ, οι κάκε είδουσ ςυνικεισ καταςτροφζσ ι φκορζσ του καταςτρϊματοσ που κα 
οφείλονται ςτθν εν γζνει κυκλοφορία των οχθμάτων του Αναδόχου κα επιςκευάηονται ςτο πλαίςιο 
των ανωτζρω υποχρεϊςεων του Αναδόχου, με χριςθ υλικοφ οδοςτρωςίασ ομοίου με το 
υφιςτάμενο. 

Ο Ανάδοχοσ δεν κα παρακωλφει ςε καμία περίπτωςθ, ζςτω και παροδικϊσ, τθν κυκλοφορία ςτισ 
ανωτζρω Δθμόςιεσ οδοφσ, λόγω καταλιψεωσ τμιματοσ αυτϊν από τα μεταφορικά οχιματα που 
χρθςιμοποιεί ι από τθν εναπόκεςθ επί του καταςτρϊματοσ αυτϊν κάκε είδουσ υλικϊν, εφοδίων, 
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εργαλείων ι μθχανθμάτων. Επίςθσ, κα πρζπει να μεριμνά ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ πρόςβαςθ των 
κατοίκων προσ τισ οικίεσ και τισ άλλεσ ιδιοκτθςίεσ τουσ. 

Ο Ανάδοχοσ φζρει αποκλειςτικι ευκφνθ, αςτικι και ποινικι, για κάκε ατφχθμα εξ αιτίασ των ζργων 
ι τθσ πλθμμελοφσ ςιμανςθσ των, ακόμα των εκτελοφμενων απολογιςτικά. 

Εάν ο Ανάδοχοσ δεν προβεί ςτθν ζγκαιρθ και πλιρθ ςιμανςθ των ζργων, ο Φορζασ ανεξάρτθτα από 
τθν εφαρμογι των κυρϊςεων εναντίον του, μπορεί να εκτελζςει τθ ςιμανςθ ςε βάροσ και για 
λογαριαςμό του Αναδόχου, ο οποίοσ και ςτθν περίπτωςθ αυτι ζχει ακζραια τθν ευκφνθ για κάκε 
ατφχθμα που κα ςυμβεί από τθν αμζλειά του αυτι. 

 

Άρκρο 20: Εγκαταςτάςεισ Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ 

Ρριν από τθν εκτζλεςθ οποιουδιποτε ζργου, ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να ενθμερωκεί ςχετικά με 
τα ςτοιχεία των αγωγϊν ι γραμμϊν όλων των Οργανιςμϊν ι Επιχειριςεων Κοινισ Ωφελείασ 
(Ο.Κ.Ω.) που διζρχονται από τθν περιοχι του ζργου και να κάνει γνωςτό ςτθν Υπθρεςία κάκε 
πρόβλθμα που προκφπτει ςχετικά. Θ ζρευνα των υπογείων εμποδίων κα ςυμπλθρϊνεται και με 
δοκιμαςτικζσ τομζσ, θ αμοιβι των οποίων περιλαμβάνεται ςτθν τιμι του άρκρου των εκςκαφϊν και 
δεν κα πλθρωκοφν ιδιαίτερα. 

Κάκε βλάβθ που προξενείτε ςε ζργα τρίτων με υπαιτιότθτα του Αναδόχου, βαρφνει εξ ολοκλιρου 
ποινικϊσ και αςτικϊσ αυτόν. Ιδιαίτερθ μζριμνα κα λθφκεί κατά τθν επίχωςθ των ορυγμάτων, όπου 
υφίςτανται και άλλοι αγωγοί Ο.Κ.Ω., ϊςτε να αποφευχκεί τυχόν υποχϊρθςθ του εδάφουσ κάτω από 
αυτοφσ και θ εξ αυτισ κραφςθ ι υπερβολικι παραμόρφωςθ αυτϊν. Κάκε βλάβθ ςτουσ αγωγοφσ 
αυτοφσ είτε κατά τθν εκςκαφι είτε από κακι εκτζλεςθ τθσ υποςτιριξθσ του αγωγοφ είτε εξαιτίασ 
υποχωριςεωσ τθσ επιχϊςεωσ κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν ι μετά το πζρασ τουσ, βαρφνει τον 
Ανάδοχο. Στθν περίπτωςθ αυτι θ απαιτοφμενθ επιςκευι κα γίνεται από τθν Υπθρεςία ςτθν οποία 
ανικει ο αγωγόσ με χρζωςθ του Αναδόχου, ςτον οποίο ςυγχρόνωσ κα καταλογίηονται όλεσ οι τυχόν 
αποηθμιϊςεισ προσ τρίτουσ λόγω ηθμιϊν τουσ από τθν παραπάνω αιτία. 

Απαγορεφεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια των εργαςιϊν κάκε επζμβαςθ ςε αγωγοφσ, καλϊδια 
εγκαταςτάςεισ κλπ άλλων Ο.Κ.Ω. χωρίσ ζγγραφθ εντολι τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ. Στθν περίπτωςθ 
κατά τθν οποία θ κζςθ των αγωγϊν κοινισ ωφελείασ είναι τζτοια ϊςτε να απαιτθκεί μόνιμθ 
μετάκεςι τουσ, οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται με δαπάνεσ του κυρίου του ζργου από τον Ο.Κ.Ω. ςτον 
οποίο ανικει. 

Στθν περίπτωςθ αυτι ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ εξαιτίασ τυχόν προςκζτων 
δυςχερειϊν ι κακυςτεριςεωσ ι άλλθσ αιτίασ που κα δθμιουργθκοφν από τθν ανάγκθ μετακζςεωσ 
των εγκαταςτάςεων κοινισ ωφελείασ, γιατί ζχει τθν υποχρζωςθ να πάρει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ προκειμζνου να εκτιμιςει τισ τυχόν πρόςκετεσ δαπάνεσ και κακυςτεριςεισ τισ οποίεσ 
κα του επιφζρει θ μετάκεςθ αυτϊν. 

Ρροκειμζνου για προςωρινζσ μετατοπίςεισ αγωγϊν ο Ανάδοχοσ δεν κα πλθρωκεί ιδιαίτερα γιατί θ 
αμοιβι του περιλαμβάνεται ςτισ ςυμβατικζσ τιμζσ μονάδοσ του τιμολογίου, ανεξάρτθτα από τισ 
τυχόν δυςχζρειεσ. Ο ΚτΕ μπορεί να ανακζτει ςτον Ανάδοχο, εφόςον κρίνει ςκόπιμο και ςφμφωνα με 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, τθν εκτζλεςθ ζργων μόνιμθσ μετατοπίςεωσ αγωγϊν και δικτφων και ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν εκτζλεςθ αυτϊν. Οι εργαςίεσ αυτζσ αποηθμιϊνονται ιδιαιτζρωσ. Εάν οι 
μετατοπίςεισ των αγωγϊν Ο.Κ.Ω. επθρεάηουν υπερβολικά και δυςανάλογα το πρόγραμμα 
καταςκευισ των ζργων ωσ προσ τθν εγκεκριμζνθ προκεςμία εκτζλεςθσ, τότε ο Ανάδοχοσ δικαιοφται 
ανάλογθ παράταςθ προκεςμίασ, αλλά όχι αποηθμίωςθ. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει κάκε μζτρο για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ του ι τρίτων από τθ 
διατιρθςθ ανοιχτϊν αγωγϊν Ο.Κ.Ω. κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και είναι ο μόνοσ 
υπεφκυνοσ για κάκε ατφχθμα που κα προκλθκεί από το λόγο αυτό. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει κάκε εφλογθ διευκόλυνςθ προσ άλλουσ εργολιπτεσ ι εργατικό 
προςωπικό που χρθςιμοποιείται από τον ΚτΕ ι άλλουσ Ο.Κ.Ω., εφόςον αυτοί εκτελοφν εργαςίεσ 
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ςτθν περιοχι του ζργου. Στθν περίπτωςθ που εκτιμθκεί ότι αυτό κα επιφζρει ςθμαντικζσ 
κακυςτεριςεισ ςτθν εκτζλεςθ τθσ εργολαβίασ ι ότι υπάρχει κίνδυνοσ για τθν αςφάλεια του 
εκτελοφμενου ζργου, κα πρζπει να ειδοποιείται εγκαίρωσ θ επιβλζπουςα Υπθρεςία. 

Πλεσ οι εργαςίεσ μετακίνθςθσ ι αντικατάςταςθσ αγωγϊν κα πρζπει να γίνονται ζπειτα από λιψθ 
ςχετικισ άδειασ. Ρροχπόκεςθ επίςθσ, είναι θ ζγκαιρθ προειδοποίθςθ των αρμοδίων Οργανιςμϊν 
και τθσ Επίβλεψθσ. 

 

Άρκρο 21: Μελζτθ των υνκθκϊν του Ζργου 

Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να διερευνιςουν πλιρωσ και να περιλάβουν αναλόγωσ ςτθν 
προςφορά τουσ: 

 Τθν περιοχι του ζργου και τισ περιοχζσ πθγϊν υλικϊν ςτθν περιοχι του ζργου. 

 Τθ Διεκνι και Ελλθνικι αγορά εργαςίασ, υλικϊν, κλπ. 

 Τισ ςυνκικεσ καταςκευισ του ζργου. 

 Τα διατικζμενα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ από Δ.Ε.Κ.Ο., Τοπικζσ Αρχζσ κλπ. 

 Τθν προςπζλαςθ και τα προβλιματα εξαςφάλιςθσ τθσ κυκλοφορίασ. 

 Τισ δυνατότθτεσ εγκατάςταςθσ εργοταξίων με ςκοπό να καταςτοφν πλιρωσ ενιμεροι των 
ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, να εκτιμιςουν επαρκϊσ τουσ επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ και 
τισ ςυνκικεσ που κα επθρεάςουν τθ διαμόρφωςθ τθσ Ρροςφοράσ τουσ. 

 Τθν ιςχφουςα Νομοκεςία ςτθν Ελλάδα και Διεκνϊσ και να λάβουν ςοβαρά υπόψθ τουσ τθν 
επιρροι των νζων διατάξεων που επιβάλλονται ςτθν καταςκευι των ζργων. 

Αφινεται ςτθν κρίςθ των διαγωνιηομζνων να αξιολογιςουν τα υφιςτάμενα ςτοιχεία ςχετικά με τισ 
τοπικζσ ςυνκικεσ ι και να προβοφν με δικι τουσ ευκφνθ, φροντίδα και δαπάνθ ςε οποιεςδιποτε 
ςυμπλθρωματικζσ ζρευνεσ, μελζτεσ ι παρατθριςεισ για επαλικευςθ, επζκταςθ ι και ακριβζςτερο 
κακοριςμό των ςτοιχείων που τουσ διατζκθκαν, χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι ι αποηθμίωςθ. 

Ο Ανάδοχοσ με τθν προςφορά του κεωρείται ότι ζχει πλιρωσ ενθμερωκεί για τισ επιτόπιεσ 
ςυνκικεσ με επιςκζψεισ επί τόπου του ζργου, τθν εκτζλεςθ τυχόν πρόςκετων ι νζων τοπογραφικϊν 
μελετϊν, τθ μελζτθ των γεωτεχνικϊν ςυνκθκϊν. Για όλα τα ανωτζρω ο Ανάδοχοσ δεν κα αμειφκεί 
χωριςτά αφοφ αυτά περιλαμβάνονται ςτθν προςφορά του. 

Επιςθμαίνονται οι δυςχζρειεσ που είναι δυνατό να προκφψουν από τισ εργαςίεσ που κα 
εκτελοφνται ςτθν περιοχι του ζργου από τον Φορζα ι από άλλουσ πικανοφσ εργολιπτεσ, ϊςτε να 
τισ πάρει ο Ανάδοχοσ υπόψθ και να τισ ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του. 

Γίνεται ιδιαίτερθ αναφορά ςτθν ανάγκθ να διερευνιςει ο Ανάδοχοσ και να ςυμπεριλάβει ςτθν 
προςφορά του δυνατότθτεσ προςποριςμοφ νεροφ που κα είναι αναγκαίο για τθν καταςκευι του 
ζργου. 

Οι διαγωνιηόμενοι με τθν προςφορά τουσ αποδζχονται ότι μελζτθςαν πλιρωσ τθ φφςθ και τθ κζςθ 
των ζργων, τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ κυρίωσ όςον αφορά ςτισ μεταφορζσ, διάκεςθ, 
διαχείριςθ και εναποκικευςθ υλικϊν, φδατοσ, τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, τθ διαμόρφωςθ και 
κατάςταςθ του εδάφουσ, το είδοσ, ποιότθτα και ποςότθτα των υλϊν που μπορεί να βρεκοφν πάνω 
και κάτω από το ζδαφοσ το είδοσ και τα μζςα, που κα χρειαςτοφν πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν 
πρόοδο των εργαςιϊν και οποιαδιποτε άλλα ηθτιματα τα οποία κατά οποιοδιποτε τρόπο δφναται 
να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ ι το κόςτοσ τουσ, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ραράλειψθ των διαγωνιηόμενων ι του Αναδόχου για ενθμζρωςθ τουσ με κάκε δυνατι πλθροφορία 
που αφορά ςτουσ όρουσ αυτοφσ δεν τουσ απαλλάςςει από τθν κακολικι αρμοδιότθτα και ευκφνθ 
για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ των προσ τθ ςφμβαςθ. 

Θ υποβολι και μόνο προςφοράσ από τον Διαγωνιηόμενο ςτθ δθμοπραςία προχποκζτει και αποτελεί 
αμάχθτο τεκμιριο ότι ο Διαγωνιηόμενοσ ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν του Ζργου, των 
όρων τθσ παροφςθσ και όλων των λοιπϊν ςυμβατικϊν ςτοιχείων .  
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Οι Διαγωνιηόμενοι οφείλουν να ενθμερωκοφν επαρκϊσ για τθν Ελλθνικι Νομοκεςία. Αντίςτοιχθ 
υποχρζωςθ υπάρχει και αναφορικά με τθ Νομοκεςία των κρατϊν όπου ενδεχόμενα κα 
καταςκευαςκοφν τμιματα του ζργου ι από τα οποία κα γίνει προμικεια υλικϊν, κακϊσ και για τισ 
Διεκνείσ Συμβάςεισ, Συνκικεσ και Νομοκεςίεσ ςχετικζσ με Διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ κλπ. 

 

Άρκρο 22: Φφλαξθ Τφιςτάμενων Τλικϊν, Ζργων, Καταςκευϊν & Μζςων 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει πάντοτε να φυλάςςει και διατθρεί όλα τα κάκε είδουσ υλικά και μζςα που 
βρίςκονται εισ χείρασ του, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ιδιοκτθςίασ του Δθμοςίου, κακϊσ επίςθσ 
και κάκε εργαςία που εκτελζςτθκε. Πλεσ οι απαιτιςεισ του Εργοδότθ για τθν περίφραξθ ι τθν 
ειδικι φφλαξθ τθσ περιουςίασ αυτοφ, κα εκτελοφνται από τον Ανάδοχο χωρίσ κάποια ιδιαίτερθ 
αποηθμίωςθ. Εάν ο Φορζασ διαπιςτϊςει ότι ο Ανάδοχοσ δεν προφυλάςςει με επάρκεια υλικά, 
μθχανιματα, εφόδια ι εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν, τότε θ περιουςία αυτι δφναται να προφυλαχκεί 
από τον πρϊτο με τθ δαπάνθ φφλαξθσ να βαρφνει τον Ανάδοχο και κα κρατθκεί από όςα αυτόσ 
δικαιοφται να λαμβάνει. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει τα μζτρα που απαιτοφνται για τθν προςταςία των καταςκευϊν, των 
κοινωφελϊν και κάκε είδουσ ζργων που υπάρχουν και για τθν πρόλθψθ ηθμιϊν ι τθ διακοπι τθσ 
λειτουργίασ τουσ. Ηθμίεσ που προκλικθκαν από αμζλεια του Αναδόχου πρζπει να επανορκϊνονται 
αμζςωσ από τον ίδιο. Σε αντίκετθ περίπτωςθ αυτό κα γίνεται από τον Εργοδότθ ςε βάροσ και για 
λογαριαςμό του Αναδόχου. 

 

Άρκρο 23: Πρόλθψθ Ατυχθμάτων και Μζτρα Αςφαλείασ και Τγιεινισ 

25.1. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των 
διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο προςωπικό του 
φορζα του ζργου, ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι 
κίνδυνοι ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθ φάςθ καταςκευισ του ζργου: ΡΔ 
305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10 ** (αρ. 42). 

25.2. Στο πλαίςιο τθσ ευκφνθσ του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ.) 
και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα (Ν.4412/2016, αρκ. 138, παρ.7). 

β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ και 
Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ: ΔΙΡΑΔ/οικ. 177/2-3-01, 
ΔΕΕΡΡ/85/14-5-01 και ΔΙΡΑΔ/οικ889/27- 11-02, ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ 
ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ 
μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου: Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.8). 

γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των 
εργαηομζνων, να τουσ ενθμερϊνει / εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων 
αυτϊν κατά τθν εργαςία, να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ηθτιματα 
αςφάλειασ και υγείασ : ΡΔ 1073/81 (αρ. 111), ΡΔ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για τθ ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ. γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ γνϊςθ 
από αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ, ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν τθν 
αναγκαιότθτα και τον τρόπο εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν 
περιπτϊςεων όπου τμιμα ι όλο το ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ 
εταιρεία). 

25.3. Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ παρ. 21.2, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα 
ακόλουκα: 

25.3.1 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) - Φάκελοσ Αςφάλειασ 
Υγείασ (ΦΑΥ) και ςυγκεκριμζνα: 

α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν εκ 
των προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια εργαςιϊν που 
κα υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα αςχολοφνται ταυτόχρονα περιςςότεροι 
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από 20 εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςίασ κα υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια: ΡΔ 
305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα III του 
άρκρου 12 του ΡΔ 305/96. 

β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελοφν τμιμα τθσ 
τεχνικισ μελζτθσ του ζργου, ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και τθν ΥΑ 
ΔΕΕΡΡ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

γ. Να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ τθσ μελζτθσ (τυχόν παραλιψεισ που κα 
διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία), ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία που 
κα εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι του δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτεσ του, κλπ 
(μζκοδοσ καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, 
εξοπλιςμόσ, κλπ). 

δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ, ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα προκφψουν 
λόγω τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα προβλεπόμενα 
από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ και υγείασ: ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ 
ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

ε. Να τθριςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου: ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 10) 
και ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΡΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν 
αρχϊν. 

ςτ. Συμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και ςτο Φάκελο Αςφάλειασ 
Υγείασ (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και τον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ και για 
τα άλλα εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του 
ζργου.  

Αντίςτοιχα, ο ΦΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ 
μελλοντικά αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου. 

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφζρεται ςτο ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και ςτισ ΥΑ: 
ΔΙΡΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

2. Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΣΑΥ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν: 

α. Απαιτείται Συντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν περιςςότερα του 
ενόσ ςυνεργεία ςτθν καταςκευι. 

β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ: Ρ.Δ.305/96 (αρκ. 12 
παράρτθμα II). 

γ. Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 

δ. Για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του ζχοντοσ 
νόμιμο δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του 
ζργου από τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 
4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ. 
Γραμματζα του Σ.ΕΡ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι κάκε 
Δθμόςιου Ζργου: ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

4. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και το 
ςυνοδεφει κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του: ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙ ΡΑΔ/οι 
κ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

5. Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΥ περιλαμβάνονται ςτθν 
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

25.3.2 Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ - τιρθςθ ςτοιχείων αςφάλειασ 
και υγείασ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται : 
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α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ, αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50 
εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ. 12 παρ.4). 

β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο 50 
και άνω εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 ζωσ 25). 

γ. Τα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα 
εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και 
Ρρόλθψθσ ι να ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ. 

Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ από τον ανάδοχο και 
αντίγραφο τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα από 
αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ: Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στο πλαίςιο των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και του τεχνικοφ αςφαλείασ και του ιατροφ 
εργαςίασ, εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων : 

1. Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον Ανάδοχο, από τον τεχνικό αςφάλειασ και τον ιατρό εργαςίασ, των 
υφιςταμζνων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, ςυμπεριλαμβανομζνων 
εκείνων που αφοροφν ομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκενται ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν.3850/10 
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν τισ 
υποδείξεισ τουσ ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ Ν.3850/10 (αρ. 14 παρ.1 και αρ. 17 
παρ. 1). 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και κεωρείται από 
τθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 

Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ 
εργαςίασ (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και 
ςτθν Επιτροπι Υγείασ και Αςφάλειασ (Ε.Υ.Α.Ε) ι ςτον εκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ 
ςφςταςθ και οι αρμοδιότθτεσ προβλζπονται από τα άρκρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο. 

3. Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ και να 
το κζτει ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιων ατυχθμάτων, καταχωροφνται 
ςτο βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ 
αςτυνομικζσ αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο 
υπάγεται ο εργαηόμενοσ, όλα τα εργατικά ατυχιματα εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί 
ςοβαροφ τραυματιςμοφ ι κανάτου, να τθρεί αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να 
χρθςιμεφςουν για εξακρίβωςθ των αιτίων του ατυχιματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα 
εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου Ν 3850/10 (αρ. 18 παρ.9).  

25.3.3 Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ) 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), όταν 
απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν ζναρξθ 
των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ. 14) ςε ςυνδυαςμό με τθν Υ.Α 
130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργαςίασ. 

Το ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω Υ.Α, από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Τμιματα ι 
Γραφεία Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ του 
αναδόχου και τθσ Δ/νουςασ Υπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των τακτικϊν 
ελζγχων ι δοκιμϊν για ό,τι αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο 



ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΙΛΥΟΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΒΟΛΟΥ 
ΤΕΥΧΘ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ –  Σ.Υ. 

 

 42 

όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθτισ εργαςίασ, κλπ : ΡΔ 1073/81 (αρ.113), Ν. 1396/83 (αρ. 8) και 
τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΡΡ/208 /12-9-2003. 

25.3.4 Συςχετιςμόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και Θμερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ) 

Για τθν πιςτι εφαρμογι του Σ ΑΥ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με το Θ 
Μ Α. 

Στο πλαίςιο του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και 
εμπλουτιςμόσ του ΣΑΥ και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των αναγραφόμενων 
υποδείξεων / διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ. 

25.4. Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν ςτο 
εργοτάξιο 

25.4.1 Ρροετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα 
παρακάτω μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : 

α. Τθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με 
ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων: ΡΔ 105/95, ΡΔ 305//96 
(αρ. 12 παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου 
θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν ζξω 
από το εργοτάξιο, ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηόμενουσ από τον κίνδυνο 
θλεκτροπλθξίασ: ΡΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΡΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μζροσ Β, τμιμα II, παρ.2). 

γ. Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι αερίων 
κλπ) και τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ των 
εγκαταςτάςεων αυτϊν: ΡΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.6). 

δ. Τθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ: κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ - 
διάςωςθσ και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, πρόλθψθ 
- αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν & επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ πυροςβεςτιρων, 
κλπ.: ΡΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 
(αρ.30, 32, 45). 

Για τθν προςταςία και αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ των εργοταξιακϊν χϊρων και 
ςτουσ χϊρουσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίηει: 

 Για τθν εγκατάςταςθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ πυρόςβεςθσ.  

 Για τον περιοδικό κακαριςμό των χϊρων από επικίνδυνα για ανάφλεξθ υλικά και τθν 
κατάλλθλθ διάκεςι τουσ. 

 Να μθν πραγματοποιεί εργαςίεσ κολλιςεων ι και άλλεσ ανοιχτισ πυράσ κοντά ςε χϊρουσ 
αποκικευςθσ καυςίμων ι άλλων εφφλεκτων υλϊν του εργοταξίου και των γειτονικϊν ιδιοκτθςιϊν 
που ανικουν ςε τρίτουσ. 

 Για τθν αςφαλι αποκικευςθ των εκρθκτικϊν υλϊν που κα γίνεται κατόπιν και ςφμφωνα με 
ςχετικι άδεια τθσ αρμόδιασ Αρχισ. 

ε. Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ 
(φπαρξθ χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ): ΡΔ 1073/81 (αρ. 
109,110), Ν. 1430/84 (αρ. 17,18), ΡΔ 305/96 (αρ. 12 παράρτ. IV μζροσ Α, παρ. 13, 14). 

ςτ. Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) ςτουσ 
εργαηόμενουσ όπωσ προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, ολόςωμεσ 
ηϊνεσ αςφαλείασ, γυαλιά, κλπ, εφόςον τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων ςχετικά με τουσ 
κινδφνουσ από τουσ οποίουσ τουσ προςτατεφει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ δϊςει ςαφείσ οδθγίεσ 
για τθ χριςθ του: Ρ.Δ. 1073/81 (αρ. 102-108), Ν. 1430/84 (αρ. 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι 
τροποπ. αυτισ ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Ρ.Δ. 396/94, Ρ.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
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25.4.2 Εργοταξιακι ςιμανςθ - ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ - εκφόρτωςθ - 
εναπόκεςθ υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κλπ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται : 

α. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των 
πεηϊν και των οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με : 

- Τθν Υ.Α αρικ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΡΥΜΕΔΙ: «Οδθγίεσ Σιμανςθσ Εκτελοφμενων Ζργων» 
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεφχοσ 7) 

- Τθν ΚΥΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΡΕΚΑ και τ.ΥΡΥΜΕΔΙ «Υποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν αςφαλι 
διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν 
που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν » 

Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ: Ν.2696/99 (αρ. 9-11 και αρ.52 ) και τθν τροπ. αυτοφ: 
Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ οδοφσ, 
κατάλθψθσ τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και θ τροπ. αυτοφ: Ν. 3542/07 
(αρ.43,44). 

γ. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να τθρεί τισ 
απαιτιςεισ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, των 
κινθτϊν προβολζων, των καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ εργοταξίου, κλπ: 
ΡΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΡΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ. 12,παραρτ.ΙΝ/μζροσ Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 
31,35). 

δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, 
αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων: ΡΔ 216/78, ΡΔ 
1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΡΔ 305/96 *αρ. 8 (γ, ε, ςτ, η) και αρ. 12 παραρτ. IV 
μζροσ Α παρ. 11 και. μζροσ Β τμιμα II παρ.4+, Ν.2696/99 (αρ.32) και θ τροπ. αυτοφ : Ν. 3542/07 
(αρ.30). 

ε. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν: α) κραδαςμοφσ : ΡΔ 176/05, β) 
κόρυβο : ΡΔ 85/91, ΡΔ 149/06, γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι 
διακίνθςθ φορτίων: ΡΔ 397/94, δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ: 
Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΡΔ 82/10. 

 

25.4.3 Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν. 

Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΡΔ 304/00 
(αρ.2). 

α. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και το χειριςμό των μθχανθμάτων 
(χωματουργικϊν και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των 
εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με 
μθχανιςμό ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ ): ΡΔ 1073/81 (αρ. 
17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ. 11-15), ΡΔ 31/90, ΡΔ 499/91, ΡΔ 395/94 και οι τροπ. αυτοφ: ΡΔ 89/99, 
ΡΔ 304/00 και ΡΔ 155/04, ΡΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΡΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα II 
παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΡΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV, μζροσ Β', τμιμα II, παρ.7.4 
και 8.5) και το ΡΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία: 

1. Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ 

2. Άδεια κυκλοφορίασ 

3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ. 

4. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 

5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV, μζροσ Β', τμιμα II, 
παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΡΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σθμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ 
μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι. 
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6. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ - 
εγκατάςταςθ, καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα 
αποτελζςματα των ελζγχων ςφμφωνα με το ΡΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και 
αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και 
αρ.4. παρ.7 ).  

25.5. θτά κακορίηεται ότι, ανεξάρτθτα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ και 
αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςτα ζργα και είναι δικι του ευκφνθ θ 
λιψθ των ενδεδειγμζνων και ορκϊν μζτρων αςφαλείασ και θ τιρθςθ των ςχετικϊν κανονιςμϊν. Για 
κζματα πρόλθψθσ ατυχθμάτων ιςχφουν γενικά όςα ορίηονται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και ςε 
περιπτϊςεισ που δεν προβλζπονται από αυτι κα εφαρμόηονται οι διεκνείσ κανονιςμοί πρόλθψθσ 
ατυχθμάτων. 

25.6. Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν αποφυγι ηθμιϊν και 
ατυχθμάτων από τθ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν, όπωσ ελεγχόμενεσ εκριξεισ, ςυςτιματα ςυναγερμοφ 
για τθν απομάκρυνςθ ατόμων από τουσ χϊρουσ των εκριξεων, λιψθ προςτατευτικϊν μζτρων για 
υπερκείμενεσ ι παρακείμενεσ καταςκευζσ και ιδιοκτθςίεσ κλπ, εφόςον βεβαίωσ επιτραπεί από τθν 
Υπθρεςία θ χρθςιμοποίθςθ εκρθκτικϊν υλϊν ςτισ εκςκαφζσ. 

25.7. Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο 
εργοτάξιο, τα οποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του 
εκτελοφμενου ζργου 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα 
απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του 
εκτελοφμενου ζργου. 

Τα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα : 

25.7.1 Κατεδαφίςεισ: 

Ν 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ. 18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 
2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι 
τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΙΝ/ 
μζροσ Β τμιμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΡΔ 455/95 και 
θ τροπ. αυτοφ ΡΔ 2/06, ΡΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09, Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23.8.2010. 

25.7.2 Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ: 

Ν. 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- αςφάλεια και 
αντοχι κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΡΔ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ : ΡΔ 2/06, ΡΔ 
305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα II παρ. 10 ). 

25.7.3 Ικριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ - ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φιμοσ, Εργαςίεσ ςε 
ςτζγεσ. 

ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν. 1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ. 10.4/445/93, ΡΔ 396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΡΔ 155/04, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μζροσ Α παρ.1, 10 και μζροσ Β 
τμιμα II παρ.4-6,14 ). 

25.7.4 Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκκοπθσ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ 

ΡΔ 95/78, ΡΔ 1073/81 (αρ.96, 99,. 104, 105 ), ΡΔ 70/90 (αρ. 15), ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. IΙΙ), 
Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ. 16289/330/99.  

25.7.5 Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτθριξθσ, δεξαμενζσ, κλπ.) 

ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΡΔ 
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα II παρ. 12). 

25.7.6 Ρροετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων. 
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(Σιραγγεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, αρδευτικζσ ςιραγγεσ, υπόγειοι ςτακμοί παραγωγισ ενζργειασ 
και εργαςίεσ που εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμζνα τμιματα των οικοδομικϊν ι άλλθσ φφςθσ 
ζργων και ςε ςτάκμθ χαμθλότερθ των 6.00 μ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ.) 

Ν.495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 
2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21 -γ/94, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. 
αυτοφ : ΡΔ 2/06, ΡΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα II παρ.10). 

25.8. Ακολουκεί κατάλογοσ με τα νομοκετιματα και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνουν 
τα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο. 

 
A. ΝΟΜΟΙ  
Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 
Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 
Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 
Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 
Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 
Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 
Ν. 4412/16  ΦΕΚ 147/Α/16  
Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 
Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 
  
Β. ΡΟΕΔΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
Ρ. Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 
Ρ. Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 
Ρ. Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 
Ρ. Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 
Ρ. Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 
Ρ. Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 
Ρ. Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 
Ρ. Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 
Ρ. Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 
Ρ. Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 
Ρ. Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 
Ρ. Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 
Ρ. Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 
Ρ. Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 
Ρ. Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 
Ρ. Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 
Ρ. Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 
Ρ. Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 
Ρ. Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 
Ρ. Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 
Ρ. Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 
Ρ. Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 
Ρ. Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 
Ρ. Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 
Ρ. Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 
  
Γ. ΥΡΟΥΓΙΚΕΣ ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ 
ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 
ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 
ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 
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ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 
ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 
ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 
ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95 
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96 
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 
ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 
ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11 
ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89 
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00 
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00 
ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01 
ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01 
ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03 
ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11 
ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09 
Ρυρ. Διάταξθ 7/ 7568.Φ.700.1/96 ΦΕΚ 155/Β/96 
  
Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 Α.Ρ. ΔΕΕΡΡ/208/12-9-03 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 Α.Ρ. ΔΙΡΑΔ/οικ/215/31-3-08 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΡ.Ε Α.Ρ. 10201/12 ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΗ 

 

Άρκρο 24: Εγκαταςτάςεισ Αναδόχου - Φωτιςμόσ 

Από τον Ανάδοχο μποροφν να ανεγείρονται προςωρινά κτίςματα (υπόςτεγα αποκικευςθσ, 
εργαςτιρια, γραφεία κ.α.) με δικι του μζριμνα, εργάτεσ και υλικά χωρίσ καμία δαπάνθ του 
Εργοδότθ. Ρροςωρινά κτίςματα και ζργα αυτοφ του είδουσ κα παραμείνουν ςτθν κυριότθτα του 
Αναδόχου και κα αφαιροφνται από αυτόν με ζξοδα του, μετά τθν αποπεράτωςθ των ζργων. Αυτά τα 
κτίςματα και ζργα μπορεί να εγκαταλείπονται και να μθν απαιτείται θ αφαίρεςθ τουσ, μόνο κατόπιν 
γραπτισ ζγκριςθσ του Εργοδότθ. Σε περίπτωςθ που ανεγερκοφν κτίρια αυτοφ του είδουσ με υλικά 
του Φορζα, αυτά κα παραμείνουν ςτθν ιδιοκτθςία του. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προμθκεφει και ςυντθρεί με δαπάνεσ του τισ κατάλλθλεσ 
εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ, εξαςφαλίηουςεσ επαρκι παροχι φδατοσ για χριςθ ςτα ζργα και τθν 
κατανάλωςθ του προςωπικοφ. Επίςθσ, υποχρεοφται ςτθν εγκατάςταςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ για τθ 
λειτουργία των εγκαταςτάςεϊν του και για χριςθ του προςωπικοφ που διαμζνει ςτον τόπο των 
ζργων ι των εργαηόμενων ςε νυκτερινζσ εργαςίεσ. 

 

Άρκρο 25: Καταβολι Ειςφορϊν προσ Αςφαλιςτικοφσ Οργανιςμοφσ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, πζρα από τισ καταβαλλόμενεσ προσ τουσ Αςφαλιςτικοφσ Οργανιςμοφσ 
νόμιμεσ ειςφορζσ, που κακορίηονται από αυτοφσ επί των μιςκϊν και θμερομιςκίων του 
προςλαμβανόμενου από αυτόν εργατοτεχνικοφ και κάκε είδουσ απαςχολοφμενου ςτο παρόν ζργο 
προςωπικοφ και βαρφνουν τον Εργοδότθ, να μεριμνά κατά τθ μιςκοδοςία του εν λόγω προςωπικοφ 
για τθν κράτθςθ και των κάκε είδουσ ειςφορϊν και κρατιςεων που βαρφνουν τον εργαηόμενο. Ο 
Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ ςε κάκε περίπτωςθ παράλειψθσ κράτθςθσ ειςφορϊν αυτοφ του είδουσ 
και υποχρεοφται ςτθν καταβολι τουσ, με δικζσ του δαπάνεσ χωρίσ επιβάρυνςθ του Φορζα. 
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Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ βεβαίωςθσ τθσ αρμόδιασ 
Υπθρεςίασ του ΕΦΚΑ για μθ οφειλι προσ αυτό. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίηει ςτον 
φορζα τα οικεία αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια του προςωπικοφ του, ςτισ περιπτϊςεισ που δεν 
υπάγεται ςτισ Κοινωνικζσ Αςφαλίςεισ. Αν δεν το πράξει, ο φορζασ δικαιοφται να εφαρμόηει ανάλογθ 
κράτθςθ πάνω ςτουσ λογαριαςμοφσ που ςυντάςςονται κάκε φορά για τθν πλθρωμι του και μζχρι 
το χρόνο προςκόμιςθσ τουσ. 

Εάν ο Ανάδοχοσ παραλείψει τθ ςφναψθ των εν λόγω αςφαλειϊν ι παραλείψει τθν καταβολι των 
αςφαλίςτρων, ο Φορζασ προβαίνει ςτθ ςφναψθ τθσ αςφάλειασ ι τθν καταβολι των αςφαλίςτρων 
ςε βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου και κρατάει τισ δαπάνεσ που ζγιναν από τον πρϊτο 
λογαριαςμό. 

 

Άρκρο 26: Ειδικζσ Δαπάνεσ που Βαρφνουν τον Ανάδοχο 

28.1. Στθν προςφορά του ο Ανάδοχοσ αναφζρεται ςε πλιρωσ περαιωμζνεσ εργαςίεσ ι προμικειεσ 
υλικϊν. Κατά ςυνζπεια, το τίμθμα αυτό καλφπτει εξ ολοκλιρου άπαςεσ τισ εργαςίεσ που 
αναφζρονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ, ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ανεξάρτθτα αν αυτζσ εμφανίηουν 
μικρζσ ι μεγάλεσ δυςχζρειεσ εκτζλεςθσ τουσ. Σφμφωνα με τα ανωτζρω, ςτθν προςφορά, ενδεικτικά 
αλλά όχι περιοριςτικά, περιλαμβάνονται: 

 Οι δαπάνεσ λειτουργίασ των μθχανθμάτων που απαιτοφνται για τθν καταςκευι τθσ εργαςίασ, 
δθλαδι τα μιςκϊματα, τα απαιτοφμενα καφςιμα και λιπαντικά, θ επιβάρυνςθ λόγω θμεραργιϊν 
από οποιαδιποτε αιτία (παραλαβι και επιςτροφι του μθχανιματοσ, δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ, 
βλάβεσ, εορτζσ κλπ) ι λόγω επιςκευϊν και ςυντιρθςθσ των μθχανθμάτων, οι δαπάνεσ παραλαβισ, 
μεταφοράσ επί τόπου και επιςτροφισ των μθχανθμάτων, οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και τα 
αςφάλιςτρά τουσ, οι δαπάνεσ για τθν κανονικι λειτουργία των εγκαταςτάςεων εργοταξίου 
(φδρευςθ, κζρμανςθ κλπ). 

 Οι δαπάνεσ για το απαιτοφμενο προςωπικό μθχανικοφ εξοπλιςμοφ και των λοιπϊν ςυνεργείων 
από εργοδθγοφσ, μθχανοτεχνίτεσ, τεχνίτεσ, ειδικευμζνουσ και ανειδίκευτουσ εργάτεσ, για 
θμερομίςκια αυτϊν, θμεραργίεσ αςφάλιςθσ, δϊρα εορτϊν, ιατρικισ των περίκαλψθσ κλπ. 

 Οι δαπάνεσ των υλικϊν που απαιτοφνται, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά αλλά είναι 
απαραίτθτα για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ κάκε είδουσ εργαςίασ, με τθ φορτοεκφόρτωςθ και 
μεταφορά ςτον τόπο των ζργων. Επίςθσ, περιλαμβάνονται και οι κάκε είδουσ αςφαλίςεισ υλικϊν. 

 Τα ζξοδα αποκικευςθσ και φφλαξθσ των μθχανθμάτων και των υλικϊν. 

 Οι δαπάνεσ φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ όλων των κάκε είδουσ υλικϊν που απαιτοφνται 
για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν από τουσ τόπουσ ι κζςεισ προμικειασ ι παραγωγισ μζχρι τθσ 
ενςωμάτωςισ τουσ ςτο ζργο. 

 Οι δαπάνεσ αποηθμίωςθσ ιδιόκτθτων πθγϊν λιψθσ κάκε είδουσ υλικϊν ι χϊρων προςωρινισ 
αποκικευςισ τουσ. Ο Φορζασ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ διενζργειασ απαλλοτριϊςεων 
χϊρων λιψθσ αποκικευςθσ κλπ υλικϊν. 

 Οι δαπάνεσ καταςκευισ όλου ι μζρουσ εργαςιϊν δια χειρϊν εργατοτεχνιτϊν, ςτισ περιπτϊςεισ 
εκείνεσ που είναι αδφνατο ι δεν ενδείκνυται με μθχανιματα ι κρίνεται απαραίτθτθ για καλφτερθ 
εκτζλεςθ του ζργου τθσ Φορζα. 

 Οι δαπάνεσ υπαίκρου και γραφείου για τθ λιψθ ςτοιχείων, καταμζτρθςθ υλικϊν κλπ, ςφνταξθ 
και εκτφπωςθ ςε τετραπλοφν των επιμετρθτικϊν ςτοιχείων, κακϊσ και των τελικϊν 
καταςκευαςτικϊν ςχεδίων εισ διπλοφν. 

 Οι δαπάνεσ εκτζλεςθσ και επανάλθψθσ απαςϊν των απαιτουμζνων δοκιμϊν των 
εγκαταςτάςεων μζχρι πλιρουσ ικανοποίθςθσ των απαιτθτϊν αποτελεςμάτων τουσ. 

 Οι δαπάνεσ επικεϊρθςθσ των εγκαταςτάςεων και επανόρκωςθσ κάκε βλάβθσ ι ηθμίασ κατά 
τθν περίοδο εγγφθςθσ. 

 Οι δαπάνεσ διοδίων των μεταφορικϊν μζςων του Αναδόχου, όταν απαιτείται. 
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 Οι δαςμοί και λοιποί φόροι, τζλθ ειςφοράσ και δικαιϊματα για προμικειεσ εξοπλιςμοφ και 
εφοδίων του ζργου. Ρροκειμζνου για είδθ εςωτερικοφ, ο φόροσ κφκλου εργαςιϊν και τα τζλθ 
χαρτοςιμου όπου ιςχφουν και γενικότερα όλοι οι φόροι, δαςμοί, τζλθ, κρατιςεισ κλπ, που κα 
ιςχφουν κατά τθν καταςκευι του ζργου. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Κϊδικα 
Νόμων για Τελωνειακό Δαςμολόγιο Ειςαγωγισ και τισ διατάξεισ του Ν.3215/55 δεν προζρχεται 
ουςιαςτικά ςτθν Υπθρεςία που κα εποπτεφςει τθν καταςκευι του ζργου ι ςε άλλθ Υπθρεςία θ 
δυνατότθτα να εγκρίνει χοριγθςθ ι να χορθγιςει οποιαδιποτε βεβαίωςθ για τθν παροχι 
οποιαςδιποτε ατζλειασ ι απαλλαγισ από τουσ δαςμοφσ και τουσ υπόλοιπουσ φόρουσ, ειςφορζσ και 
δικαιϊματα ςτα υλικά και είδθ εξοπλιςμοφ του ζργου, οφτε ςτουσ ενδιαφερόμενουσ δικαίωμα να 
ηθτιςουν χοριγθςθ τζτοιασ ατζλειασ ι απαλλαγισ ζμμεςα ι άμεςα. 

 Θ προμικεια, εγκατάςταςθ, λειτουργία, κλπ του εργοταξιακοφ εργαςτθρίου, ςε ςυνδυαςμό και 
με τισ δαπάνεσ ποιοτικοφ ελζγχου ςε αναγνωριςμζνα εργαςτιρια. 

 Θ τοποκζτθςθ πινακίδων (Ρροςωρινισ και Μόνιμθσ Αναμνθςτικισ) με τθν αναγραφι τθσ 
επωνυμίασ του ζργου και του Ρρογράμματοσ Χρθματοδότθςθσ, ςθμαντικοφ μεγζκουσ, ςφμφωνα με 
τισ οδθγίεσ του Ρρογράμματοσ Χρθματοδότθςθσ. 

 Θ τοποκζτθςθ κάκε Ρινακίδων και Σιμανςθσ που αφοροφν  ςτθν Αςφάλεια και Υγιεινι του 
Εργοταξίου και των εργαηομζνων. 

 Οι κάκε είδουσ μετριςεισ και λιψθ ςτοιχείων (υψομζτρων, διαςτάςεων κλπ) 

 Οι κάκε είδουσ μελζτεσ που αναφζρονται αναλυτικά ςτα ςυμβατικά τεφχθ, κακϊσ και τυχόν 
χριςθ ευρεςιτεχνιϊν μετ' αποηθμίωςθσ των δικαιοφχων. 

 Θ καταςκευι και ςυντιρθςθ των κάκε είδουσ εργοταξιακϊν οδϊν που κα χρειαςκοφν για τθν 
καταςκευι των εργαςιϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ και οι τυχόν δαπάνεσ 
μίςκωςθσ χϊρου ι αγοράσ των αναγκαίων εδαφικϊν λωρίδων για τθν καταςκευι αυτϊν των 
εργοταξιακϊν δρόμων. 

 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με δαπάνεσ του, να εξαςφαλίςει τουσ αναγκαίουσ χϊρουσ για 
τθν απόκεςθ προϊόντων ορυγμάτων, περιςςευμάτων φυτικϊν γαιϊν, υπολειμμάτων κάκε είδουσ 
ζργων όπωσ και οποιουδιποτε περιςςεφματοσ υλικϊν, ανεξάρτθτα από τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ 
εργαςίασ, τθ διάρκεια αυτισ ι το μζγεκοσ τθσ απαιτοφμενθσ ζκταςθσ (ςε ςυςχετιςμό με το 
δθμοπρατοφμενο ζργο). 

 Οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τοπίου και των εν γζνει μζτρων για τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ. 

 Οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα μζτρα αςφάλειασ και υγιεινισ των εργαηομζνων που κα 
πρζπει να εξαςφαλίςει ο Ανάδοχοσ ςτο εργοτάξιο κατά τθν καταςκευι των ζργων. 

 Γενικά κάκε δαπάνθ που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ και 
ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ πλιρουσ εργαςίασ, ςτθν οποία αναφζρονται τα ςυμβατικά τεφχθ, οι Ρ.Τ.Ρ, θ 
Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου όπωσ κα εγκρικεί από τθν Υπθρεςία, το κατ' αποκοπιν τίμθμα τθσ 
προςφοράσ του Αναδόχου κλπ για τακτοποίθςθ και λειτουργία του ζργου από κάκε πλευρά. 

28.2. Στο ποςό των ενςωματωμζνων ςτθν προςφορά γενικϊν εξόδων του Αναδόχου 
περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ των εργαλείων, των επιςφαλϊν εξόδων επιςταςίασ, των κάκε είδουσ 
κρατιςεων, φόρων, τελϊν, δαςμϊν, δικαιωμάτων, αςφαλίςεων κλπ δθμοςιεφςεων, διακθρφξεων, 
κθρυκείων, ςυμφωνθτικοφ, των κζςεων εγκαταςτάςεων μθχανθμάτων και εργοταξίων γενικά, των 
προςπελάςεων προσ τα εργοτάξια και τισ κζςεισ αποκικευςθσ των υλικϊν κάκε είδουσ. 

28.3. Ο Φορζασ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για πρόςκετθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για 
τυχόν δυςχζρειεσ εκμετάλλευςθσ των λατομείων και λοιπϊν πθγϊν που κα αναφφουν ι από τθν 
ανάγκθ δθμιουργίασ εγκατάςταςθσ κραφςθσ και χϊρων αποκικευςθσ υλικϊν μακριά από τισ πθγζσ 
λιψθσ, ιτοι χειμάρρων λατομείων κλπ, που κα παρουςιαςκεί ι από τυχόν δυςχζρειεσ μεταφορϊν 
από οποιαδιποτε αιτία. 

28.4. Οι δαπάνεσ καταςκευισ και ςυντιρθςθσ των προςπελάςεων για τθν, κατά τθν διάρκεια 
εκτζλεςθσ των ζργων, ακϊλυτθ και αςφαλι εξυπθρζτθςθ τθσ διενεργοφμενθσ κυκλοφορίασ για τθν 
καταςκευι και επίβλεψθ του ζργου, βαρφνουν τον Ανάδοχο. Σε ότι αφορά ςτισ οδοφσ που 
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βρίςκονται ςε λειτουργία, ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι δεν δφναται να κυκλοφοριςει 
οχιματα βάρουσ μεγαλφτερου εκείνου για το οποίο ζχει υπολογιςκεί θ αντοχι του οδοςτρϊματοσ, 
ϊςτε να αποφευχκεί θ καταςτροφι του. Οπωςδιποτε εφ' όςον κάνει χριςθ τζτοιων οδϊν (μζςα 
ςτουσ ανωτζρω περιοριςμοφσ) υποχρεοφται να προβεί ςτθν ςυντιρθςθ και των οδϊν αυτϊν κακ’ 
όλθ τθν διάρκεια τθσ πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ οποιαδιποτε αποηθμίωςθ. 

28.5. Εννοείται ότι ςε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι ατφχθμα που 
κα ςυμβεί. 

28.6. Τον Ανάδοχο επίςθσ βαρφνουν: 

a. Οι πρόςκετεσ δαπάνεσ και επιβαρφνςεισ που τυχόν κα προκφψουν κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ 
των εργαςιϊν από τθν ανάγκθ ςφγχρονθσ εκμετάλλευςθσ πθγϊν κάποιων υλικϊν και από άλλθ 
προγενζςτερθ ι μεταγενζςτερθ εργολαβία. 

b. Οι δαπάνεσ τυχόν ςυμπλιρωςθσ και αναπροςαρμογισ τθσ μελζτθσ του ζργου. 

c. Οι δαπάνεσ των τοπογραφικϊν εργαςιϊν που απαιτοφνται με ςκοπό τθν επιβεβαίωςθ ι 
διόρκωςθ τθσ χορθγοφμενθσ από τον Φορζα τοπογραφικισ μελζτθσ ι αναςφνταξθ αυτισ, τθν 
εφαρμογι των ςτοιχείων τθσ μελζτθσ για τθν εκτζλεςθ του όλου ζργου και τθ λιψθ των 
επιμετρθτικϊν ςτοιχείων από κοινοφ με τον επιβλζποντα και τθν ςφνταξθ όλων των επιμετριςεων 
και επιμετρθτικϊν ςχεδίων, κάκε φορά που αυτό απαιτείται κατά τα διαδοχικά ςτάδια εκτζλεςθσ 
του ζργου ι αφορά ςε μικροπαραλλαγζσ - υψομετρικζσ ι οριηοντιογραφικζσ - οπότε πρζπει να 
υποβάλλονται, με τα διαφανι τουσ, όλα τα απαιτοφμενα τεφχθ για τθν ολοκλιρωςθ του 
απαιτοφμενου ςκοποφ. 

d. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, με τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και πριν από τθν 
παραλαβι, να ςυντάξει με δαπάνεσ του και να παραδϊςει ςε δφο (2) αντίγραφα ςτο Φορζα: 

e. Τοπογραφικό διάγραμμα ςε κλίμακα 1:500 τθσ τελικισ διάταξθσ των καταςκευϊν. 

f. Καταςκευαςτικά ςχζδια, ςε κλίμακα 1:50. 

g. Θ δαπάνθ λιψθσ ζγχρωμων φωτογραφιϊν κατά τισ φάςεισ του ζργου, θ υποβολι τουσ ςτθν 
Υπθρεςία μαηί με τα αρνθτικά τουσ και λοιπϊν παραςτατικϊν ςτοιχείων του ζργου που εκτελείται, 
όπωσ τιρθςθσ και υποβολισ πλιρων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων αυτοφ, θμερολογίου ζργου και βιβλίου 
καταμζτρθςθσ των εργαςιϊν. 

h. Οι δαπάνεσ προςωρινισ ςιμανςθσ κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ του ζργου και γενικά κάκε άλλθ 
δαπάνθ που δεν κατονομάηεται ρθτά. 

i. Οι δαπάνεσ ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ. 

j. Οι δαπάνεσ για όλεσ τισ ενζργειεσ, διαδικαςίεσ που απαιτοφνται (υποβολι μελετϊν κλπ).  

28.7. Ο Εργοδότθσ δεν αναλαμβάνει καμιά ευκφνθ ι υποχρζωςθ για καταβολι δαπανϊν ι 
αποηθμιϊςεων για όλουσ τουσ ανωτζρω λόγουσ. 

 

Άρκρο 27: ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΓΙΑ ΧΡΘΘ (Χριςθ του Ζργου προ τθσ Αποπεράτωςθσ) 

1.Οποτεδιποτε και πριν από τθν παραλαβι, το ζργο ι αυτοτελι του τμιματα που ζχουν περατωκεί, 
μπορεί να δοκοφν ςε χριςθ, φςτερα από τθ διενζργεια ςχετικισ διοικθτικισ παραλαβισ. 

2. Θ διοικθτικι παραλαβι γίνεται με πρωτόκολλο μεταξφ του προϊςταμζνου τθσ διευκφνουςασ 
υπθρεςίασ, του επιβλζποντοσ, εκπροςϊπου τθσ υπθρεςίασ ςυντιρθςθσ, εφόςον αυτι ζχει 
κακοριςτεί και του αναδόχου. Αν το ζργο παραδίδεται για χριςθ ςε υπθρεςία άλλθ από τον φορζα 
καταςκευισ του, ςυμπράττει ςτο πρωτόκολλο και εκπρόςωποσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ. Αν ο 
εκπρόςωποσ του φορζα ςυντιρθςθσ ι ο ανάδοχοσ κλθκοφν και δεν παραςτοφν ι αρνθκοφν τθν 
υπογραφι του πρωτοκόλλου, αυτό ςυντάςςεται από τουσ λοιποφσ, με ςχετικι μνεία κατά 
περίπτωςθ και αυτό κοινοποιείται αρμόδια. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του ζργου ι των 
τμθμάτων που παραδίδονται για χριςθ και ςυνοπτικι περιγραφι τθσ κατάςταςθσ των εργαςιϊν. 

3. Θ κατά τθν παρ. 2 διοικθτικι παραλαβι για χριςθ γίνεται αμζςωσ μετά τθν περάτωςθ των 
εργαςιϊν του ζργου ι αυτοτελϊν τμθμάτων του, αν αυτό προβλζπεται από τα ςυμβατικά τεφχθ. Αν 
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δεν υπάρχει τζτοια πρόβλεψθ, μπορεί θ διοικθτικι παραλαβι να γίνει φςτερα από απόφαςθ τθσ 
διευκφνουςασ υπθρεςίασ. 

4. Αν από τθ ςφμβαςθ προβλζπεται θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν παράλλθλα προσ τθ χριςθ του ζργου, 
δεν απαιτείται θ διενζργεια διοικθτικισ παραλαβισ. Το ίδιο ιςχφει αν θ παράλλθλθ χριςθ 
προκφπτει από τθ φφςθ των εργαςιϊν. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ μπορεί να διενεργείται διοικθτικι 
παραλαβι του ζργου μετά από ςχετικι απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. 

5. Θ διοικθτικι παραλαβι για χριςθ δεν αναπλθρϊνει τθ διενζργεια τθσ παραλαβισ του ζργου 

 

Άρκρο 28: Βλάβεσ τα Ζργα – Αναγνϊριςθ Αποηθμιϊςεων 

1. Μζχρι τθν παραλαβι ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου για βλάβεσ από οποιαδιποτε 
αιτία, εκτόσ αν αυτζσ οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του φορζα καταςκευισ του ζργου ι αν 
προβλζπεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ. 

Αν το ζργο ι τμιμα αυτοφ παραδοκεί για χριςθ πριν από τθν παραλαβι, οι βλάβεσ, κλοπζσ ι 
βανδαλιςμοί από τθ χριςθ, εφόςον δεν οφείλονται ςε κακι ποιότθτα του ζργου, βαρφνουν τον 
κφριο αυτοφ, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ. 

Κατ’ εξαίρεςθ για βλάβεσ του ζργου ι των μόνιμων εγκαταςτάςεων του αναδόχου ςτον τόπο των 
ζργων που προζρχονται από ανωτζρα βία, αναγνωρίηεται ςτον ανάδοχο δικαίωμα αποηθμίωςθσ 
ανάλογθσ με τθ ηθμία, το ποςό τθσ οποίασ κακορίηεται με ςυνεκτίμθςθ του είδουσ και τθσ ζκταςθσ 
των βλαβϊν και των ειδικϊν ςυνκθκϊν ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. 

2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διορκϊςει μζςα ςε οριηόμενθ από τον φορζα καταςκευισ εφλογθ 
προκεςμία τα ελαττϊματα του ζργου, που διαπιςτϊνονται κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ και 
μζχρι τθν παραλαβι. Αν θ προκεςμία αυτι παρζλκει άπρακτθ, ο φορζασ καταςκευισ του ζργου 
μπορεί να εκτελζςει τθ διόρκωςθ ςε βάροσ του αναδόχου με οποιονδιποτε τρόπο, με τθν 
επιφφλαξθ πάντοτε του δικαιϊματόσ του να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν 
είναι ουςιϊδεσ και θ διόρκωςι του απαιτεί δυςανάλογεσ δαπάνεσ, γίνεται ςχετικι μείωςθ του 
εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ. 

3. Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμιά αποηθμίωςθ από τον κφριο του ζργου για οποιαδιποτε βλάβθ 
επζρχεται ςτα ζργα, για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια υλικϊν και γενικά για οποιαδιποτε ηθμία 
που οφείλεται ςε αμζλεια, απρονοθςία ι ανεπιτθδειότθτα αυτοφ ι του προςωπικοφ του ι ςε μθ 
χριςθ των κατάλλθλων μζςων ι ςε οποιαδιποτε άλλθ αιτία, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ 
υπαιτιότθτασ του φορζα καταςκευισ του ζργου ι ανωτζρασ βίασ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1. Ο 
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τισ βλάβεσ που τον βαρφνουν με δικζσ του 
δαπάνεσ. 

4. Για να αναγνωριςκεί θ αποηθμίωςθ των βλαβϊν που προξενικθκαν από ανωτζρα βία ο ανάδοχοσ 
πρζπει να δθλϊςει γραπτϊσ ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία, το είδοσ και τθν ζκταςθ των βλαβϊν, 
κακϊσ και τθ δαπάνθ για τθν επανόρκωςι τθσ κατά το μζτρο που μπορεί αυτι να εκτιμθκεί. Θ 
διλωςθ περιλαμβάνει επίςθσ υποχρεωτικά περιγραφι τθσ αιτίασ των βλαβϊν, που χαρακτθρίηεται 
ωσ ανωτζρα βία και αίτθμα αποηθμίωςθσ για αποκατάςταςι τουσ. 

5. Θ διλωςθ υποβάλλεται ςε ανατρεπτικι προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν επζλευςθ τθσ 
βλάβθσ. Αν πρόκειται για ζργο που ζχει περατωκεί και δεν ζχει ακόμα παραλθφκεί, θ προκεςμία 
αυτι ορίηεται ςε είκοςι (20) θμζρεσ. Ο επιβλζπων προβαίνει αμζςωσ ςε αυτοψία για τθν 
εξακρίβωςθ του περιεχομζνου τθσ διλωςθσ και ιδιαίτερα του είδουσ και τθσ ζκταςθσ των βλαβϊν, 
του χρόνου και των ςυνκθκϊν που τισ προκάλεςαν ςε αντιπαράςταςθ με τον ανάδοχο, ο οποίοσ 
καλείται προσ τοφτο και υποχρεοφται να ςυντάξει ςχετικι ζκκεςθ διαπίςτωςθσ των βλαβϊν μζςα ςε 
δζκα (10) θμζρεσ, θ οποία κοινοποιείται ςτον ανάδοχο. Θ μθ παράςταςθ του αναδόχου κατά τθν 
αυτοψία δεν κωλφει τθ ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ. Στθν ζκκεςθ εκτίκενται τα αίτια που ςυνιςτοφν τθν 
ανωτζρα βία, ο χρόνοσ και οι ειδικζσ ςυνκικεσ από τισ οποίεσ επιλκαν οι βλάβεσ, με περιγραφι 
όλων των ςτοιχείων που ζχουν εξακριβωκεί. Εφόςον θ βλάβθ αποδίδεται ςε ανωτζρα βία, 
εξετάηεται επίςθσ θ φπαρξθ ευκφνθσ του αναδόχου προσ αποφυγι ι μετριαςμό τθσ βλάβθσ, 
προςδιορίηονται με λεπτομζρεια το είδοσ και θ ζκταςθ των βλαβϊν και προτείνονται ο τρόποσ και θ 
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δαπάνθ που απαιτείται για τθν επανόρκωςι τουσ. Ο ανάδοχοσ, εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ζκκεςθσ, γνωςτοποιεί ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία αν ςυμφωνεί με το περιεχόμενο 
αυτισ, άλλωσ τεκμαίρεται θ αποδοχι τθσ. Θ διευκφνουςα υπθρεςία, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερϊν, εκδίδει απόφαςθ με τθν οποία αποδζχεται, τροποποιεί ι απορρίπτει, μερικά ι ςυνολικά, 
αιτιολογθμζνα τθν ζκκεςθ του επιβλζποντοσ. Αν το ζργο χρθςιμοποιείται, θ υπθρεςία που το 
χρθςιμοποιεί ειδοποιεί αμελλθτί τθ διευκφνουςα υπθρεςία για παρουςιαηόμενεσ βλάβεσ. 

6. Κατά τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 5 επιτρζπεται ζνςταςθ κατ’ άρκρο 174. Θ ζνςταςθ είναι 
απαράδεκτθ, εφόςον θ απόφαςθ υιοκετεί τθν ζκκεςθ και αυτι ζγινε δεκτι από τον ανάδοχο χωρίσ 
καμιά επιφφλαξθ. 

7. Θ αποηθμίωςθ προςδιορίηεται πάντοτε με βάςθ τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ και τιμζσ. Πταν θ 
αποκατάςταςθ των βλαβϊν διατάςςεται αφοφ τελειϊςει το ζργο και ζχουν απομακρυνκεί οι 
εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ του αναδόχου, κανονίηονται εφλογεσ τιμζσ μονάδασ για τθν εκτζλεςθ 
εργαςιϊν αποκατάςταςθσ ι εκτελοφνται απολογιςτικά. 

8. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει άμεςα, μετά τθν απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ 
υπθρεςίασ, τισ εργαςίεσ προσ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ. Αν από τισ βλάβεσ που προξενικθκαν ςτα 
ζργα δθμιουργείται κίνδυνοσ για τθν αςφάλεια προςϊπων ι για πρόκλθςθ ςθμαντικϊν ηθμιϊν ςε 
τρίτουσ ι περαιτζρω ςθμαντικισ βλάβθσ των ζργων, ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ 
μπορεί να εγκρίνει τθν καταςκευι αναγκαίων επειγόντων ζργων, ςτο μζτρο του δυνατοφ, ζςτω και 
αν αυτά δεν αποτελοφν αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ που ςυνάφκθκε με τον ανάδοχο. Θ διαταγι γι’ 
αυτά μνθμονεφει απαραίτθτα τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ και κοινοποιείται ςτθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι. 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςτθν καταςκευι των διαταςςόμενων εργαςιϊν χωρίσ 
χρονοτριβι, διακζτοντασ γι’ αυτό όλο το δυναμικό τθσ οργάνωςισ του. Θ διευκφνουςα υπθρεςία 
μπορεί, αν διαπιςτϊςει αδυναμία του αναδόχου για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των 
κινδφνων, να εγκρίνει τθν καταςκευι μζρουσ ι και του ςυνόλου των διαταςςόμενων εργαςιϊν με 
οποιονδιποτε άλλον πρόςφορο τρόπο. Πλεσ οι δαπάνεσ για τθν εκτζλεςθ των ανωτζρω εργαςιϊν 
καταβάλλονται από τισ πιςτϊςεισ που διατίκενται για τθν καταςκευι του ζργου και βαρφνουν 
τελικά τον κφριο του ζργου, εκτόσ αν με τθν απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ καταλογιςκεί θ 
δαπάνθ ςυνολικά ι μερικά ςε βάροσ του αναδόχου, ωσ υπαιτίου για τθ βλάβθ που προξενικθκε 
ςτα ζργα. 

9. Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν για τθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν από ανωτζρα βία μπορεί να 
δικαιολογιςει παράταςθ των προκεςμιϊν εκτζλεςθσ των εργαςιϊν για εφλογο χρονικό διάςτθμα. 

10. Θ διαδικαςία των παρ. 5 ζωσ 7 εφαρμόηεται ανάλογα και για τον κακοριςμό τθσ αποηθμίωςθσ 
του αναδόχου για εργαςίεσ αποκατάςταςθσ ι πρόλθψθσ κινδφνων ςε ζργα που εκτελζςκθκαν, 
κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ οι βλάβεσ οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του κυρίου του 
ζργου ι ςε άλλθ αιτία που εξαιρείται από τθν ευκφνθ του αναδόχου κακϊσ και οι περιπτϊςεισ 
ανωτζρασ βίασ. 

11. Εργαςίεσ για αποκατάςταςθ βλαβϊν, οι οποίεσ οφείλονται ςε χριςθ ζργου, που παραδόκθκε ςε 
χριςθ πριν από τθν παραλαβι του κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ, εκτελοφνται μόνο μετά από 
ζγγραφθ εντολι τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Θ εντολι αυτι κοινοποιείται απαραίτθτα ςτθν 
Ρροϊςταμζνθ Αρχι. Για τθ διαπίςτωςθ τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν αυτϊν ςυντάςςεται πρωτόκολλο 
μεταξφ του προϊςταμζνου τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και του αναδόχου. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 157 του Ν. 4412/2016.  

 

Άρκρο 29. Προςταςία Σοπίου - ΚΑΘΑΡΙΜΟ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προφυλάςςει και να προςτατεφει τθν υπάρχουςα βλάςτθςθ όπωσ δζνδρα, 
κάμνουσ και καλλιεργθμζνεσ εκτάςεισ ςτο χϊρο που εκτελείται θ εργαςία. Επίςθσ, είναι υπεφκυνοσ 
για κάκε αυκαίρετθ βλάβθ ιδιοκτθςιϊν τρίτων, κοπι ι βλάβθ δζνδρων και κάμνων, ςτθν οποία 
περιλαμβάνεται και εκείνθ που προκαλείται από κακό χειριςμό των μθχανθμάτων, απόκεςθ υλικϊν 
ι καταςτροφι φυτεμζνων περιοχϊν από μθχανικά μζςα. 
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει κάκε μζτρο και να ςυμμορφωκεί προσ τισ εντολζσ του Φορζα 
ςχετικά με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και του τοπίου τθσ περιοχισ του ζργου, τθρϊντασ 
απόλυτα τουσ εγκεκριμζνουσ Ρεριβαλλοντικοφσ όρουσ. Υποχρεοφται χωρίσ αποηθμίωςθ (οι δαπάνεσ 
περιλαμβάνονται ανοιγμζνα ςτθν προςφορά του) πριν από τθν παράδοςθ για χριςθ του ζργου να 
αφαιρζςει και να απομακρφνει από τθν περιοχι και γενικά από το εργοτάξιο απορρίμματα, 
εργαλεία, ικριϊματα, μθχανιματα, υλικά, προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ μθχανθμάτων και να 
αποκαταςτιςει τουσ χϊρουσ όπου ιταν τοποκετθμζνα ι εγκατεςτθμζνα. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, κατά τθν εκτζλεςθ των ζργων, να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ προσ 
τθν Εγκφκλιο ΥΔΕ Γ2-Δ2/0/3/192 εγκ. Α213/5-12-75 αλλά και προσ τισ λοιπζσ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

Σε περίπτωςθ ηθμιάσ ι καταςτροφισ ςε υπάρχουςεσ καταςκευζσ ι ςε ςτοιχεία του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ, που δεν προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ζργου (ι από τυχόν 
εγκεκριμζνεσ από τθν Υπθρεςία τροποποιιςεισ τθσ) ο Ανάδοχοσ, ανεξάρτθτα των οποιωνδιποτε 
ευκυνϊν που κα μποροφν να προκφψουν για αυτόν, είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τα 
υπάρχοντα ζργα (ι το φυςικό περιβάλλον ςτθν κατάςταςθ που βριςκόταν πριν από τθν 
εγκατάςταςι του, με δαπάνεσ του, χωρίσ να δικαιοφται οποιαςδιποτε χρθματικισ αποηθμίωςθσ ι 
παράταςθσ προκεςμίασ. Γίνεται ειδικι επιςιμανςθ ότι ο Ανάδοχοσ κα πρζπει κατά τθν εκτζλεςθ 
των χωματουργικϊν εργαςιϊν να αποφεφγει να τραυματίηει τον περιβάλλοντα χϊρο με πρόςκετεσ 
εκςκαφζσ (πζρα από αυτζσ που προβλζπονται από τθ μελζτθ) ι με απόρριψθ διαφόρων προϊόντων 
ορυγμάτων ζςτω και αν προβαίνει ςε κανονικι διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ αυτϊν, γιατί 
διευκρινίηεται ρθτά, ότι και οι προβλεπόμενεσ διατομζσ επιχωμάτων είναι προκακοριςμζνων 
διαςτάςεων και δεν επιτρζπεται θ δθμιουργία πλατυςμάτων χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ 
Υπθρεςίασ, θ οποία κα λάβει ςοβαρά υπόψθ τθσ τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ.  

Επιςθμαίνεται επιπλζον, ότι κα πρζπει να πλθροφνται κι οι οποιεςδιποτε άλλεσ προχποκζςεισ 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ με τισ εγκρίςεισ των αρμόδιων αρχϊν. 

θτά αναφζρεται ότι το κόςτοσ και οι δαπάνεσ των προςτατευτικϊν μζτρων και των μζτρων 
αςφαλείασ βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο και περιλαμβάνονται ςτο Συμβατικό Τίμθμα. Ο 
Ανάδοχοσ οφείλει γενικϊσ να μθν ρυπαίνει ι καταςτρζφει το φυςικό ι τεχνθτό περιβάλλον με 
οποιοδιποτε τρόπο. 

Επίςθσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να μθν ρυπαίνει τον αζρα τθσ περιοχισ με ςκόνθ, άλλα ςωματίδια και 
χθμικοφσ ρυπαντζσ. 

Επιςθμαίνεται ότι οι προςωρινζσ καταςκευζσ, διαμορφϊςεισ εργοταξιακϊν χϊρων κλπ. πρζπει να 
ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ άρκρου. Τοφτο ιςχφει ανεξάρτθτα με τθν απόςταςθ τθσ 
προςωρινισ καταςκευισ από τθν κζςθ του Ζργου. 

Για τθ μθ τιρθςθ των πιο πάνω υποχρεϊςεϊν του, ο Ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικόσ 
υπεφκυνοσ. 

Εάν ο Ανάδοχοσ αρνθκεί ι παραλείψει να καλφψει τισ υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από το άρκρο 
αυτό και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τότε θ Διευκφνουςα Υπθρεςία, αφοφ περάςει άπρακτθ θ 
λογικι προκεςμία που κα δοκεί ςτον ανάδοχο για το ςκοπό αυτό, κα εκτελζςει θ ίδια τισ εργαςίεσ 
αυτζσ, το δε κόςτοσ αυτϊν κα βαρφνει τον Ανάδοχο και οι δαπάνεσ κα παρακρατθκοφν από τον 
αμζςωσ επόμενο λογαριαςμό. 

Τζλοσ, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, με μζριμνα και δαπάνθ του, να παίρνει όλεσ τισ 
προφυλάξεισ και αναγκαία μζτρα και, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ, να προφυλάςςει κατάλλθλα τισ 
γειτονικζσ εγκαταςτάςεισ, προκειμζνου να αποφευχκοφν οποιεςδιποτε ςθμαντικζσ οχλιςεισ ς' 
αυτζσ.  

Θ ανωτζρω υποχρζωςθ του Αναδόχου εκτείνεται ςε όλεσ τισ περιοχζσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ, 
όπωσ π.χ. τα εργοτάξια κακαυτά, τα άκρα του ζργου, τα λατομεία, οι δανειοκάλαμοι, οι χϊροι 
απόκεςθσ, οι δρόμοι που χρθςιμοποιοφνται από τρίτουσ κτλ. 
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Άρκρο 30: ΣΕΛΙΚΟ Κακαριςμόσ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ, ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ πριν από τθν παράδοςθ για χριςθ κάκε τμιματοσ του Ζργου, 
κακϊσ και μετά τθν αποπεράτωςθ ολοκλιρου του Ζργου, να αφαιρζςει και να απομακρφνει με 
δαπάνεσ του, από τουσ χϊρουσ γφρω από τα τμιματα αυτά και γενικά από το εργοτάξιο, όλεσ τισ 
προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ που προβλζπονται από προθγοφμενο άρκρο αυτισ τθσ ΕΣΥ, τα 
απορρίμματα, εργαλεία, ικριϊματα, μθχανιματα, χριςιμα ι άχρθςτα πλεονάηοντα υλικά, που κα 
του υποδείξει θ Υπθρεςία ςαν άχρθςτα ι επιηιμια για τθν μετζπειτα λειτουργία του Ζργου και να 
παραδϊςει τελείωσ κακαρζσ τόςο τισ καταςκευζσ όςο και τουσ γφρω χϊρουσ του εργοταξίου, 
φροντίηοντασ γενικά να κάνει κάκε τακτοποίθςθ που απαιτείται για τθν παράδοςθ και εφρυκμθ 
λειτουργία του Ζργου, ςφμφωνα με τα προδιαγραφόμενα ςτθν ΕΣΥ και τουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ. 

Επίςθσ ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να προβεί ςτθν άρςθ (κακαίρεςθ, αποκόμιςθ κ.λπ.), όταν 
κεωρθκεί από τθν Υπθρεςία ωσ όχι απαραίτθτθ, κάκε προςτατευτικισ καταςκευισ που είχε 
επιβλθκεί (για τθν εκτζλεςθ του ζργου), για οποιονδιποτε λόγο, για αποφυγι ηθμιϊν, φκορϊν, 
ατυχθμάτων κ.λπ. ςε ιδιοκτθςίεσ, οικοδομζσ, δζνδρα, αγροφσ, καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ, 
κοινωφελείσ εγκαταςτάςεισ και κάκε φφςθσ ζργα κακϊσ και για τθν απομάκρυνςθ των 
περιφραγμάτων των εργοταξίων. 

Εάν μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ, από τθν ζγγραφθ υπόμνθςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, δεν 
προβεί ςτθν ζναρξθ και ςε εφλογθ προκεςμία περαίωςθ των πιο πάνω εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ, οι 
εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται ςε βάροσ του. Θ δαπάνθ των εργαςιϊν αφαιρείται από τθν επόμενθ 
πλθρωμι του και για τον λόγο αυτό δεν του εκδίδεται βεβαίωςθ εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ του ζργου 
ι του τμιματοσ αυτοφ. 

 

Άρκρο 31: ΗΘΜΙΕ Ε ΣΡΙΣΟΤ ΚΑΙ ΣΙ ΠΕΡΙΟΤΙΕ ΣΟΤ  

Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε κίνδυνο, ο οποίοσ ςτρζφεται κατά τθσ ηωισ, 
υγείασ, ςωματικισ ακεραιότθτασ, περιουςίασ και οποιωνδιποτε άλλων προςωπικϊν ι 
περιουςιακϊν υλικϊν ι άλλων αγακϊν κάκε τρίτου προςϊπου ςυμπεριλαμβανομζνων του 
Εργοδότθ, του προςωπικοφ του και του προςωπικοφ τθσ επίβλεψθσ, ο οποίοσ απορρζει από τθν 
εκτζλεςθ του ζργου, από τα μζςα για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςτο 
εργοτάξιο από οποιονδιποτε και για οποιονδιποτε ςκοπό, από κάκε πρόςωπο που ειςζρχεται ςτο 
εργοτάξιο, κακϊσ και από τα ίδια τα καταςκευάςματα, τόςο κατά τισ θμζρεσ και ϊρεσ που 
εκτελοφνται εργαςίεσ, όςο και κατά τισ θμζρεσ και ϊρεσ που δεν γίνονται. 

 

Άρκρο 32: ΑΦΑΛΙΘ 

1. Γενικοί όροι 

Κατά τθ ςφναψθ των αςφαλίςεϊν του ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει υπόψθ του και να 
ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, όπωσ ιςχφει κατά τθν θμζρα ςφναψθσ 
των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων. 

Ομοίωσ οφείλει να ζχει υπόψθ του τθν περί αςφαλίςεων νομοκεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να 
ςυμμορφϊνεται προσ τισ διατάξεισ των Κοινοτικϊν Οδθγιϊν. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ των αςφαλιςτθρίων. 

Ωσ αςφάλιςθ κεωρείται θ πρωταςφάλιςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 102 του 
Ν.Δ.400/1970 (ΦΕΚ Α'10/1970). Οι ανταςφαλίςεισ δεν υπόκεινται ςτισ ρυκμίςεισ του Ν.Δ. 400/1970 
και ςυνεπϊσ δε γίνονται δεκτζσ ωσ αςφαλιςτιρια του ζργου. 

Κάκε αςφάλιςθ, τθσ οποίασ το αςφαλιςτιριο εκδίδεται ςτθν Ελλάδα, ι ςτθν αλλοδαπι, κα 
προςυνυπογράφεται από τον αντιπρόςωπο ςτθν Ελλάδα τθσ εκδότριασ και διζπεται από το 
Ν.Δ.400/1970, όπωσ τροποποιικθκε με το Ρ.Δ. 118/1985 (ΦΕΚ Α'35/1985). 

Οι παρεχόμενεσ αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κατά οποιοδιποτε τρόπο τισ 
υποχρεϊςεισ και τισ ευκφνεσ του Ανάδοχου που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ του ζργου, ιδιαίτερα 
ςε ότι αφορά τισ προβλεπόμενεσ από τισ ςχετικζσ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ εξαιρζςεισ, εκπτϊςεισ, 
προνόμια, περιοριςμοφσ κλπ., και ο Ανάδοχοσ παραμζνει αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν 
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αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι/ και πράγματα και πζραν από τα ποςά κάλυψθσ των πιο πάνω 
αςφαλιςτθρίων. 

 

Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ: 

 κα ζχουν καταρτιςκεί εγγράφωσ 

 κα περιλαμβάνουν όρουσ οι οποίοι κα ικανοποιοφν πλιρωσ τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου 
και τθσ υπολοίπου ΕΣΥ και 

 κα τυγχάνουν τθσ αποδοχισ του ΚτΕ. 

 

Θ αποδοχι του ΚτΕ ζχει τθν ζννοια ότι οι όροι των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων ανταποκρίνονται με 
επάρκεια ςτουσ όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν. 

Θ εκ μζρουσ του Αναδόχου καταβολι του πρϊτου αςφαλίςτρου που αποτελεί αςφαλιςτικό βάροσ 
και που είναι απαραίτθτθ για τθν ζναρξθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ αςφαλίςεωσ, κα γίνεται 
με τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει - με μζριμνα και δαπάνθ του - να ςυνάψει αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ που να 
καλφπτουν κατ' ελάχιςτον τισ αςφαλίςεισ (πρόςωπα και αντικείμενα αςφάλιςθσ) που αναφζρονται 
ςτο παρόν άρκρο. Οι γενικοί όροι αςφαλίςεωσ και οι εξαιρζςεισ που κεςπίηουν δε κίγουν τθν, από 
τον νόμο 489/76 (ΦΕΚ 331 Α776) και το Ρ.Δ. 237/86(ΦΕΚ 110 Α /86), ευκφνθ των αςφαλιςτϊν ζναντι 
τρίτων, θ οποία παραμζνει αλϊβθτθ από τουσ όρουσ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. 

Οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ κα λειτουργοφν νόμιμα, με δόκιμθ δραςτθριότθτα, ςε χϊρεσ μζλθ τθσ 
ευρωπαϊκισ ζνωςθσ και του Ε.Ο.Χ., κα είναι φερζγγυεσ ςτο μζτρο των υποχρεϊςεων που 
αναλαμβάνουν για το παρόν ζργο και κα μποροφν να αςφαλίηουν παρεμφερι ζργα χωρίσ να 
παραβιάηονται οι όροι των Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ και θ Ελλθνικι Νομοκεςία. Ο ΚτΕ ζχει το 
δικαίωμα να ελζγχει τθ φερεγγυότθτα των αςφαλιςτικϊν εταιριϊν, ο δε Ανάδοχοσ υποχρεοφται 
ςτθν υποβολι οποιωνδιποτε κατάλλθλων ςτοιχείων λυςιτελοφσ ελζγχου. Οπωςδιποτε, μαηί με το 
αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κα πρζπει να υποβάλλεται ενθμερωτικό φυλλάδιο ςχετικό με τισ 
δραςτθριότθτεσ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ και ςθμείωμα που να αναφζρει παρεμφερι ζργα που 
ζχει αςφαλίςει ςτθν Ελλάδα. 

Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ κα ςυνάπτονται ςε ευρϊ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κζτει ςτθ διάκεςθ των αςφαλιςτϊν κάκε ςτοιχείο που υπζβαλε ωσ 
διαγωνιηόμενοσ και κάκε αντίςτοιχο ςτοιχείο που ζχει κζςει ο ΚτΕ., υπόψθ των διαγωνιηόμενων, 
όπωσ επίςθσ και τισ εν ςυνεχεία ζρευνεσ και μελζτεσ που εκτζλεςε/ ςυνζταξε ωσ Ανάδοχοσ. 

Επίςθσ, υποχρεοφται να επιτρζπει τθν προςπζλαςθ των εργοταξίων του, αποκθκϊν του κλπ. από 
τουσ εκπροςϊπουσ των αςφαλιςτϊν, αν του το ηθτοφν. 

Επιςθμαίνεται ακόμθ ότι για κάκε πρόκλθςθ φκοράσ ι βλάβθσ που κα ςυμβεί ςτο ζργο από 
οποιαδιποτε αιτία ακόμθ και από ανωτζρα βία ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τόςο τον 
Κ.τ.Ε όςο και τουσ αςφαλιςτζσ του. 

Ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα 

 να επικοινωνεί απ' ευκείασ με τουσ αςφαλιςτζσ 

 να παρζχει ςτουσ αςφαλιςτζσ ςτοιχεία που ζχει υποβάλει ο ανάδοχοσ 

 να παρζχει ςτουσ αςφαλιςτζσ ςτοιχεία δικϊν του παρατθριςεων και ελζγχων 

Θ υπό του ΚτΕ άςκθςθ του δικαιϊματοσ τοφτου δε ςυνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για 
οποιαςδιποτε φφςθσ αποηθμιϊςεισ. 

Κατά τθν υποβολι του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ κα πρζπει να 
ςυνυποβάλλουν και διλωςθ, ςτθν οποία να αναφζρουν ότι ζλαβαν γνϊςθ του παρόντοσ άρκρου 
τθσ ΕΣΥ περί "αςφαλίςεων" και ότι με το αςφαλιςτιριο καλφπτονται πλιρωσ και χωρίσ καμιά 
εξαίρεςθ όλοι οι όροι και απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο τθσ ΕΣΥ. 

Πμοια, κατά τθν υποβολι του αςφαλιςτθρίου Συμβοφλων / Μελετθτϊν, εφόςον τοφτο αναφζρεται 
ςε αςφαλιςτιριο του ςυγκεκριμζνου ζργου (Project cover) και όχι ςε αςφαλιςτιριο ετιςιασ βάςθσ 
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των μελετθτϊν / ςυμβοφλων (Annual open cover) με όριο κάλυψθσ τουλάχιςτον τα ηθτοφμενα, οι 
αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ κα πρζπει να υποβάλλουν Υπεφκυνθ Διλωςθ ιδίου περιεχομζνου με τθν 
προθγοφμενθ υποπαράγραφο. 

Διαφορετικά, θ Υπθρεςία, χωρίσ προειδοποίθςθ, μπορεί να ςυνάψει το υπόψθ αςφαλιςτιριο με 
αςφαλιςτικι εταιρία τθσ προτίμθςισ τθσ ςτο όνομα, για λογαριαςμό και με δαπάνεσ του Αναδόχου. 
Στθν περίπτωςθ αυτι κα ενεργεί με ανζκκλθτθ εντολι και για λογαριαςμό του ςαν πλθρεξοφςιοσ. 

Επιςφρεται θ προςοχι του Αναδόχου ςτα παρακάτω: 

(1) οι αλλοδαπζσ και ςυνεπϊσ και οι ελλθνικζσ αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ υπόκεινται υποχρεωτικά 
ςτθν αρμοδιότθτα των Ελλθνικϊν Δικαςτθρίων και κάκε αςφαλιςτιριο που ζρχεται ςε αντίκετθ 
προσ τον κανόνα δθμοςίασ τάξεωσ του άρκρου 23 παράγρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο. 

(2) αντίγραφα αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων δε κα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν ζχουν επικυρωκεί 
από φορζα αρμόδιο για τθν ζκδοςθ κυρωμζνων αντιγράφων. 

(3) θ αποηθμίωςθ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ κρίνεται από το δίκαιο του τόπου ςφνταξθσ και 
εκτζλεςθσ τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ, αδιάφορο εάν αυτι παραπζμπει ςε ξζνουσ κανόνεσ. το ίδιο 
ιςχφει για τθ κεμελίωςθ τθσ αντικειμενικισ ευκφνθσ, θ οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου. 

 

2. Ειδικζσ ριτρεσ για τισ περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου με τισ υποχρεϊςεισ του 

Αν απαιτείται αλλαγι αςφαλιςτικισ εταιρείασ, ι τροποποίθςθ των όρων τθσ αςφαλιςτικισ 
ςφμβαςθσ, ι αμφότερα, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται εντόσ μθνόσ από τθ ςχετικι 
ειδοποίθςθ. Σε περίπτωςθ που Ανάδοχοσ παραλείψει, ι αμελιςει να ςυμμορφωκεί με τισ 
αςφαλιςτικζσ του υποχρεϊςεισ, ι οι αςφαλίςεισ που ςυνομολογιςει κρικοφν από τον ΚτΕ ςαν μθ 
ςυμβατζσ με τισ αντίςτοιχεσ ςυμβατικζσ απαιτιςεισ, ο ΚτΕ δικαιοφται να ςυνάψει ςτο όνομα και με 
δαπάνεσ του Αναδόχου τθν(τισ) αντίςτοιχθ(εσ) αςφαλιςτικι(ζσ) ςφμβαςθ(εισ),ςτθν περίπτωςθ αυτι 
κα ενεργεί με ανζκκλθτθ εντολι και για λογαριαςμό του ςαν πλθρεξοφςιοσ. Τα αςφάλιςτρα και οι 
ςχετικζσ δαπάνεσ ςφναψθσ τθσ(των) ςφμβαςθσ (ςυμβάςεων) κα καταβλθκοφν από τον Ανάδοχο 
εντόσ 15 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ. Σε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ 
καταβολισ, κα επιβαρφνονται με τον νόμιμο τόκο υπερθμερίασ. Σε περίπτωςθ που παρζλκει 
τρίμθνο χωρίσ θ καταβολι να ζχει ςυντελεςκεί, ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα: να ςυμψθφίςει το ςχετικό 
ποςό (με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ) με επόμενθ πλθρωμι προσ τον Ανάδοχο, αν υπάρχει ι να 
εκπζςει το ςχετικό ποςό (με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ) από τισ οποιαςδιποτε φφςθσ εγγυιςεισ που 
ζχει ςτα χζρια του ι να αναηθτιςει το οφειλόμενο ποςό (με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ) με τισ 
νόμιμεσ διαδικαςίεσ είςπραξθσ οφειλισ προσ το Δθμόςιο. Οι τόκοι υπερθμερίασ κα υπολογίηονται: 

 για τα αςφάλιςτρα, από τθν θμερομθνία καταβολισ τουσ και 

 για τα λοιπά ζξοδα από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ προσ τον ανάδοχο των οφειλόμενων 
ποςϊν. 

 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αμελεί, ι δυςτροπεί να καταβάλει ςτουσ αςφαλιςτζσ το οφειλόμενο 
ποςό των αςφαλίςτρων, ο ΚτΕ, για να αποφφγει ενδεχόμενθ ακφρωςθ των αςφαλιςτθρίων, 
δικαιοφται να καταβάλει τα αςφάλιςτρα ςτουσ αςφαλιςτζσ, με χρζωςθ και για λογαριαςμό του 
Αναδόχου, μετά τθν προθγοφμενθ ειδοποίθςθ του. Σε τζτοια περίπτωςθ, θ εκ μζρουσ του ΚτΕ 
είςπραξθ των ποςϊν των αςφαλίςτρων που κατζβαλε, προςαυξθμζνων με τουσ τόκουσ 
υπερθμερίασ. Οι τόκοι υπερθμερίασ κα προςμετροφνται από τθν θμερομθνία καταβολισ των 
αςφαλίςτρων. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ςτον (ςτουσ) δικαιοφχο(ουσ) κάκε ποςό που δεν μπορεί να 
ειςπραχκεί από τουσ αςφαλιςτζσ λόγω εξαιρζςεων, απαλλαγϊν κλπ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των 
αςφαλιςτθρίων. Σε περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα να παρακρατεί το 
αντίςτοιχο ποςό από τθν επόμενθ καταβολι προσ τον Ανάδοχο ι να εκπίπτει από τισ εγγυιςεισ που 
ζχει ςτα χζρια του. 

Σε περίπτωςθ που θ αςφαλιςτικι εταιρία με τθν οποία ο Ανάδοχοσ ςυνιψε αςφαλιςτικι ςφμβαςθ, 
παραλείψει, ι αρνθκεί να εξοφλιςει (μερικά ι ολικά) οποιαδιποτε ηθμία κλπ, για οποιοδιποτε 
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λόγο ι αιτία, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν αποκατάςταςθ τθσ μθ εξοφλθμζνθσ 
ηθμιάσ, ι βλάβθσ, ι καταβολισ αποηθμίωςθσ κλπ., ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Ο ΚτΕ, ςε 
περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, κα υπολογίςει το αντίςτοιχο ποςό και κα το ςυμψθφίςει με 
τθν προσ τον ανάδοχο προςεχι πλθρωμι του. εάν δεν προβλζπεται προςεχισ πλθρωμι, ο ΚτΕ κα το 
εκπζςει από τισ οποιαςδιποτε φφςθσ εγγυιςεισ που ζχει ςτα χζρια του. 

Σε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ διακοπισ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου, το ζργο, ςε 
οποιαδιποτε φάςθ και αν βρίςκεται, κα αςφαλιςκεί ζναντι όλων των ενδεχομζνων κινδφνων από 
τον ΚτΕ και τα ζξοδα τθσ αςφάλιςθσ αυτισ κα βαρφνουν τον ανάδοχο. 

 

3. Διαδικαςία ελζγχου από τον ΚτΕ τθσ επάρκειασ των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων με 
αςφαλιςτικι περίοδο εκκινοφςα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

Ο ζλεγχοσ από τον Κ.τ.Ε. των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων των οποίων θ αςφαλιςτικι περίοδοσ αρχίηει 
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ κα γίνει πριν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο ζλεγχοσ από τον Κ.τ.Ε κα αφορά: 

 τθ φερεγγυότθτα των προτεινόμενων αςφαλιςτικϊν εταιριϊν 

 τθ ςυμβατότθτα των όρων των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων προσ τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ 
άρκρου και τουσ υπόλοιπουσ όρουσ τθσ ΕΣΥ 

Σε περίπτωςθ αδυναμίασ του αναδόχου να προςκομίςει αςφαλιςτικι ςφμβαςθ που να καλφπτει 
όλεσ τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ άρκρου τθσ ΕΣΥ πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ του ζργου, κα 
πρζπει να προςκομίςει πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαραιτιτωσ "Βεβαίωςθ Αςφάλιςθσ" 
(Cover Note), όπου να αναφζρονται οι αςφαλιςτικζσ καλφψεισ και τα όρια αποηθμίωςθσ που κα 
περιλαμβάνει το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο πρζπει να υποβλθκεί το αργότερο εντόσ 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ μθ ικανοποίθςθ των παραπάνω απαιτιςεων από τον Ανάδοχο, ζτςι ϊςτε θ αςφαλιςτικι ςφμβαςθ 
να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου και να γίνει δεκτι από τον ΚτΕ, ςυνεπάγεται 
αφ' ενόσ ανζκκλθτθ ποινικι ριτρα τριϊν χιλιάδων ευρϊ (3.000€) αφ' ετζρου τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ από τον ΚτΕ ςτο όνομα, για λογαριαςμό και με δαπάνεσ του Αναδόχου αςφαλιςτθρίου(ων) 
ςυμβολαίου(ων) που να καλφπτει(ουν) τισ ςυμβατικζσ απαιτιςεισ, πλθρωμι αςφαλίςτρων, κ.λ.π., 
όπωσ αναλυτικότερα αναφζρεται ςτθν παραπάνω παράγραφο. 

 

4. Αςφάλιςθ του προςωπικοφ του ζργου 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο ςτο ΕΦΚΑ και ςτα λοιπά Αςφαλιςτικά Ταμεία όλο το 
προςωπικό που απαςχολεί ο ίδιοσ, ι οι υπεργολάβοι του, ςφμφωνα με τθν (εκάςτοτε) ιςχφουςα 
νομοκεςία (διατάξεισ περί ΙΚΑ κλπ) 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το εργατοτεχνικό και υπαλλθλικό προςωπικό του ζναντι 
ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ που λειτουργοφν νόμιμα, εφόςον το προςωπικό αυτό δεν 
υπάγεται ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ (περί ΙΚΑ κλπ). Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για 
το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό που απαςχολοφν, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, οι υπεργολάβοι, 
προμθκευτζσ, ςφμβουλοι και πάςθσ φφςεωσ ςυνεργάτεσ του Αναδόχου. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει 
τόςο για το θμεδαπό όςο και το αλλοδαπό προςωπικό. 

Ο ΚτΕ δικαιοφται να ελζγχει τθν τιρθςθ των παραπάνω όρων, ο δε Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
παρζχει ςτον ΚτΕ όλα τα ςχετικά ςτοιχεία για τθν πραγματοποίθςθ των ελζγχων. 

Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ιςχφουν για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ του 
ζργου. 

 

5. Αςφάλιςθ του ζργου “ΚΑΤΑ ΡΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ” – Αςφάλιςθ ζναντι υλικϊν ηθμιϊν 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει πλιρωσ "κατά παντόσ κινδφνου" και ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ των Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ του ζργου, τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία, τθ ςυνολικι 
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αξία του υπό καταςκευιν ζργου, όπωσ αυτι κα ζχει προςδιοριςκεί ςτο Τεφχοσ τθσ Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ του. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για τισ τυχόν περαιτζρω αναπροςαρμογζσ του 
αρχικοφ ςυμβατικοφ ποςοφ. 

Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ, ηθμίασ, ι καταςτροφισ, 
μερικισ ι ολικισ, που οφείλεται ι προκαλείται από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, όπωσ απεργίεσ, 
κοινωνικζσ ταραχζσ, τρομοκρατικζσ ενζργειεσ, δολιοφκορζσ, κακοτεχνίεσ, λανκαςμζνθ μελζτθ ι /και 
καταςκευι, ελαττωματικά υλικά (manufacturer's risk), τυχαία περιςτατικά (φωτιά, ανκρϊπινο 
λάκοσ κλπ). 

Επίςθσ θ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για: 

 βλάβεσ / καταςτροφζσ που προζρχονται από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ ζςτω και εξαιρετικά 
ςπάνιασ εμφάνιςθσ. 

 βλάβεσ/ καταςτροφζσ από ςειςμοφσ και άλλα ςυναφι με το ζργο ατυχιματα και ηθμιογόνα 
ςυμβάντα. 

Πμοια κα παρζχεται αςφαλιςτικι κάλυψθ για τα πάςθσ φφςεωσ υλικά από τθ παραλαβι τουσ μζχρι 
τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο. 

Το αςφαλιςτιριο κα καλφπτει και τθν περίοδο υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ του ζργου. Θ διάρκεια τθσ 
αςφάλιςθσ αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και λιγει με τθν Οριςτικι Ραραλαβι του ζργου 

Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ είναι αποδεκτό να μθ περιλαμβάνει ηθμιζσ (οι οποίεσ εξαιροφνται διεκνϊσ) 
προκαλοφμενεσ από τισ ακόλουκεσ - και μόνο αυτζσ - αιτίεσ. 

α. ανταρτικι δράςθ, πόλεμο, ειςβολι εχκρικισ δφναμθσ ςτθ χϊρα, εμφφλιο πόλεμο, ςταςίαςθ ι 
κατάλυςθ τθσ ςυνταγματικισ τάξθσ τθσ χϊρασ. 

β. ιονιςμό, ακτινοβολία ι μόλυνςθ ραδιενζργειασ από πυρθνικό καφςιμο ι κατάλοιπα από καφςθ 
πυρθνικοφ καυςίμου. 

γ. ωςτικά κφματα προκλθκζντα από αεροπλάνο ι άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινοφμενα με 
ταχφτθτα ίςθ προσ τθν ταχφτθτα του ιχου, ι με υποθχθτικι ταχφτθτα. 

 

6. Ρρόςτιμα ι/και ποινικζσ ριτρεσ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, ςε ετιςια βάςθ, να ηθτεί από τουσ αςφαλιςτζσ του, τθν αναπροςαρμογι 
του φψουσ τθσ παραπάνω αςφαλιςτικισ κάλυψθσ, ςφμφωνα με τθν πραγματικι αξία του ζργου, 
λαμβανόμενθσ υπόψθ και τθσ ανακεϊρθςθσ. 

Στθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ κα περιλαμβάνεται όροσ ότι οι αςφαλιςτζσ παραιτοφνται του 
δικαιϊματοσ τθσ υπαςφάλιςθσ. 

Με το ίδιο αςφαλιςτιριο κα καλφπτονται "κατά παντόσ κινδφνου" και οι μόνιμεσ ι / και προςωρινζσ 
εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ και θ τυχόν "παρακείμενθ περιουςία" κακϊσ επίςθσ και ο πάςθσ 
φφςεωσ εξοπλιςμόσ ςτθν περιοχι του ζργου, που κα χρθςιμοποιθκεί για το ζργο, ςφμφωνα με 
ςχετικι περιγραφι τουσ από τον Ανάδοχο. 

 

7. Αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων 

Με τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ "ΑΣΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ" του Αναδόχου ζναντι τρίτων και οι 
αςφαλιςτζσ κα υποχρεοφνται να καταβάλουν αποηθμιϊςεισ ςε τρίτουσ για ςωματικζσ βλάβεσ ι 
κάνατο, ψυχικι οδφνθ ι θκικι βλάβθ και για υλικζσ ηθμιζσ ςε πράγματα, ακίνθτα ι κινθτά ι και 
ηϊα, που προξενοφνται κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου μελετϊν - καταςκευϊν και περιόδου 
ςυντιρθςθσ εξαιτίασ των εργαςιϊν καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, αποκατάςταςθσ ηθμιϊν 
του ζργου και διαφόρων άλλων ρυκμίςεων, οποτεδιποτε γίνονται αυτζσ, και εφόςον εκτελοφνται 
ςτο πλαίςιο των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου. Το αντικείμενο τθσ αςφάλιςθσ 
περιλαμβάνει και τθν αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων για λόγουσ μθ εφαρμογισ των περιβαλλοντικϊν 
αδειοδοτιςεων και πρόκλθςθσ υποβάκμιςθσ του περιβάλλοντοσ κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου 1650/86 για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

Θα καλφπτονται επίςθσ και ηθμιζσ ςε όμορεσ ιδιοκτθςίεσ /εγκαταςτάςεισ 



ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΙΛΥΟΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΒΟΛΟΥ 
ΤΕΥΧΘ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ –  Σ.Υ. 

 

 58 

 

8. Διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ 

Θ ευκφνθ των αςφαλιςτϊν αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και λιγει με τθν οριςτικι 
παραλαβι του ζργου. 

 

9. Πρια αποηθμίωςθσ 

(1) τα ελάχιςτα όρια αποηθμίωςθσ για τα οποία κα πραγματοποιείται θ αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ 
ζναντι τρίτων, κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ του ζργου, κα είναι τα ακόλουκα: 

α. για υλικζσ ηθμιζσ (κετικζσ ι αποκετικζσ) ςε πράγματα τρίτων ανεξάρτθτα από τον αρικμό των 
τυχόν ηθμιωκζντων τρίτων: 200.000 € /περιςτατικό 

β. για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο τρίτων: κατά άτομο 200.000€/περιςτατικό 

γ. για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο τρίτων μετά από ομαδικό ατφχθμα, ανεξάρτθτα από τον αρικμό 
των πακόντων: 900.000 € /περιςτατικό 

δ. το ακροιςτικό ανϊτατο όριο ευκφνθσ αςφαλιςτϊν ςε όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ αςφαλιςτικισ 
κάλυψθσ ζναντι τρίτων, κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ του ζργου κα είναι κατ' ελάχιςτον: 2.000.000 € 

(2) Ο Ανάδοχοσ κα είναι αςφαλιςμζνοσ για τθν αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων και κατά τθν περίοδο 
ςυντιρθςθσ του ζργου. Το ανϊτατο ακροιςτικό όριο ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν κα ανζρχεται ςτο 
50% του αντίςτοιχου ποςοφ, το οποίο ιςχφει κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ του ζργου. 

(3) Θα καλφπτεται επίςθσ και θ εργοδοτικι αςτικι ευκφνθ του Αναδόχου για τθν περίπτωςθ 
ατυχθμάτων ςτο εργατοτεχνικό προςωπικό που απαςχολείται ςτο ζργο. Τα όρια αποηθμίωςθσ δε κα 
πρζπει να είναι μικρότερα από 90.000 € / άτομο, 300.000 € / ομαδικό ατφχθμα και 600.000 € για 
όλθ τθν περίοδο αςφάλιςθσ. 

 

10. Αςφάλιςθ κφριου μθχανικοφ εξοπλιςμοφ “KΑΤΑ ΡΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ” 

Με το ίδιο ωσ άνω αςφαλιςτιριο "κατά παντόσ κινδφνου" κα καλφπτεται και ο κφριοσ ι βαςικόσ 
(ειδικόσ και ςυνικθσ "βαρζωσ τφπου") μθχανικόσ εξοπλιςμόσ, ο οποίοσ κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν 
καταςκευι του ζργου. 

Στο αςφαλιςτιριο κα επιςυνάπτεται θ ςχετικι κατάςταςθ με τα χαρακτθριςτικά και τθν ταυτότθτα 
των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Θ ςυγκεκριμζνθ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για αξίεσ 
αντικατάςταςθσ των μθχανθμάτων με καινοφργια, αντίςτοιχου τφπου ι τουλάχιςτον ίδιασ 
δυναμικότθτασ. 

Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ κα είναι αςφαλιςμζνοσ ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ ι ηθμιάσ 
(εξαιροφμενων των ίδιων εςωτερικισ φφςεωσ μθχανικϊν ι / και θλεκτρολογικϊν βλαβϊν), που 
οφείλονται ι προκαλοφνται από ανωτζρα βία, ανκρϊπινο λάκοσ ι / και τυχαία περιςτατικά. 

Ο ανάδοχοσ δε δικαιοφται, για οποιαδιποτε περίπτωςθ, να διεκδικιςει από τον ΚτΕ αποηθμίωςθ 
για τυχόν ηθμία ι ολικι απϊλεια μθχανιματοσ κλπ. Ακόμθ και για τθν περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, 
εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που αναφζρκθκαν. 

Θ αςφάλιςθ των μθχανθμάτων κα καλφπτει και τθ μετακίνθςθ, τθ μεταφορά και τουσ αναγκαίουσ 
ελιγμοφσ όλων των μθχανθμάτων προσ και από τθν περιοχι του ζργου. θ ευκφνθ των αςφαλιςτϊν 
εκτείνεται ςε όλθ τθ χρονικι περίοδο από τθν άφιξθ ςτθν περιοχι του ζργου μζχρι τθν 
απομάκρυνςι τουσ από αυτό. 

 

11. Αςφάλιςθ αυτοκινιτων 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνα ςε αςφαλιςτικι εταιρεία, ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία, τα αυτοκίνθτα που προορίηονται για τισ ανάγκεσ και τθν εξυπθρζτθςθ των 
ερευνϊν, καταςκευϊν και ςυντιρθςθσ του ζργου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ. 

Υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των όρων και τθ φφλαξθ των ανωτζρω αςφαλιςτθρίων είναι ο Ανάδοχοσ, 
ο οποίοσ υποχρεοφται να τα επιδεικνφει ςτθν επιβλζπουςα υπθρεςία για ζλεγχο, όποτε του ηθτθκεί. 
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Θ ςφμβαςθ αςφαλίςεωσ αςτικισ ευκφνθσ από οχιματα, υποχρεωτικϊσ κα καταρτιςκεί εγγράφωσ, 
χωρίσ τα μζλθ να μποροφν να ςυμφωνιςουν εγκφρωσ άλλθ ρφκμιςθ. 

 

12. Ειδικοί όροι που πρζπει να περιλαμβάνονται ςτισ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ του ζργου 

Στο ενιαίο αςφαλιςτιριο κα περιλαμβάνονται οπωςδιποτε οι ακόλουκοι ειδικοί όροι: 

 "Στθν ζννοια τθσ λζξθσ αςφαλιηόμενοσ περιλαμβάνεται ο ανάδοχοσ και το πάςθσ φφςεωσ 
προςωπικό που απαςχολείται με οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ εργαςίασ με αυτόν ςτα πλαίςια 
του ςυγκεκριμζνου ζργου, κακϊσ επίςθσ και ο κφριοσ του ζργου (κτε), οι τυχόν υπεργολάβοι και οι 
μελετθτζσ. 

 Ο ΚτΕ., οι εκπροςωποφςεσ υπθρεςίεσ και το εν γζνει προςωπικό τουσ, οι ςφμβουλοι του ΚτΕ 
(και /ι των υπθρεςιϊν του) και το προςωπικό τοφτων κεωροφνται τρίτα πρόςωπα, ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ και τισ εξαιρζςεισ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ με τθν εφαρμογι του παραρτιματοσ " 
διαςταυροφμενθ ευκφνθ αλλιλων" (cross liability), το οποίο καλφπτει τθν αςτικι ευκφνθ των 
αςφαλιηόμενων φορζων. 

 θ αςφαλιςτικι εταιρία κα υποχρεοφται να αποκροφει οποιαδιποτε αγωγι εγείρεται τυχόν 
κατά: 

o του Αναδόχου 

o και /ι των μελετθτϊν και ςυμβοφλων του 

o και / ι του ΚτΕ 

o και / ι των εκπροςωπουςϊν τον ΚτΕ Υπθρεςιϊν και / ι των ςυμβοφλων τουσ 

o και /ι μζρουσ ι/ και του ςυνόλου του προςωπικοφ των παραπάνω 

με τθν αιτίαςθ ευκφνθσ τουσ ι ςυνυπευκυνότθτάσ τουσ ςτθ βλάβθ ι ηθμία από πράξθ ι παράλειψθ 
των παραπάνω προςϊπων, οι οποίοι καλφπτονται από το αςφαλιςτιριο αςτικισ ευκφνθσ ζναντι 
τρίτων, κα καταβάλει δε κάκε ποςό για βλάβθ και / ι ηθμία που προκλικθκε από πράξθ ι 
παράλειψθ των παραπάνω. 

Ειδικότερα θ αςφαλιςτικι εταιρεία κα καταβάλει κάκε ποςό εγγφθςθσ για άρςθ τυχόν καταςχζςεων 
κλπ., που ςχετίηονται με τθν αςτικι ευκφνθ μζςα ςτα όρια των ποςϊν που αναφζρονται εκάςτοτε 
ωσ ανϊτατα όρια ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν. 

 

Σε περίπτωςθ ολικισ ι εκτεταμζνθσ μερικισ καταςτροφισ ι βλάβθσ του ζργου, προκειμζνου θ 
αςφαλιςτικι εταιρεία να καταβάλει ςτον Ανάδοχο τθ ςχετικι με τθ ηθμία κλπ., αποηθμίωςθ, πρζπει 
να ζχει λάβει προθγουμζνωσ τθν ζγγραφθ για το ςκοπό αυτό ςυγκατάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ. Εφόςον 
θ Υπθρεςία δεν παρζχει ςτθν αςφαλιςτικι εταιρεία τθν εν λόγω ςυγκατάκεςθ, αυτόματα και χωρίσ 
άλλεσ διατυπϊςεισ (ειδικζσ, ι αλλοφ είδουσ εντολι, ι εξουςιοδότθςθ από τον Ανάδοχο) θ απαίτθςθ 
του Αναδόχου κατά τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ εκχωρείται ςτθν 
Υπθρεςία και θ αςφαλιςτικι εταιρεία αποδζχεται από τοφδε και υποχρεϊνεται να καταβάλει τθ 
ςχετικι αποηθμίωςθ ςτθν Υπθρεςία, μετά από αίτθςθ τθσ τελευταίασ για το ςκοπό αυτό. Θ 
εκχϊρθςθ τθσ απαίτθςθσ αυτισ του αναδόχου ςτθν υπθρεςία κατ' ουδζνα τρόπο τον απαλλάςςει 
από τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 

Θ αςφαλιςτικι εταιρία παραιτείται κάκε δικαιϊματοσ ανταγωγισ κατά τθσ υπθρεςίασ, των 
ςυμβοφλων τθσ, των ςυνεργατϊν τθσ και των υπαλλιλων τουσ ςε περίπτωςθ που θ βλάβθ ι ηθμία 
οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ, όχι θκελθμζνθ, των παραπάνω προςϊπων. 

Το αςφαλιςτιριο δεν μπορεί να ακυρωκεί, τροποποιθκεί, ι να λιξει χωρίσ τθν ζγγραφθ, με 
ςυςτθμζνθ επιςτολι, πριν από εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ 
αςφαλιςτικισ εταιρείασ, τόςο προσ τον ανάδοχο, όςο και προσ τθν Υπθρεςία Επίβλεψθσ. 

Με το ενιαίο αςφαλιςτιριο των καλφψεων κα καλφπτεται και θ ευκφνθ τθσ υπθρεςίασ και/ ι των 
ςυμβοφλων τθσ και / ι του προςωπικοφ των, που απορρζει από το άρκρο 922 του Αςτικοφ Κϊδικα 
(Ευκφνθ Ρροςτιςαντοσ). 
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Κάκε εγεκριμζνθ παράταςθ τθσ θμερομθνίασ περαίωςθσ του ζργου, κα ςυνοδεφεται και από 
αντίςτοιχθ παράταςθ του αςφαλιςτιριου ςυμβολαίου. 

 

13. Αςφάλιςθ επαγγελματικισ ευκφνθσ ςυμβοφλων μθχανικϊν / μελετθτϊν 

Ο Ανάδοχοσ κα μεριμνιςει για τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ, με ανεξάρτθτο αςφαλιςτιριο, τθσ 
επαγγελματικισ αςτικισ ευκφνθσ μελετθτϊν και τυχόν ςυμβοφλων που κα χρθςιμοποιιςει για τθν 
εκπόνθςθ μελετϊν για το ζργο ζναντι κινδφνων ι ςυνεπειϊν που κα απορρζουν από ςφάλματα ι 
παραλείψεισ εκ μζρουσ των μελετθτϊν / ςυμβοφλων (Professional Indemnity Insurance - Project 
cover).  Στθν περίπτωςθ που ο μελετθτισ ι ζνασ ι περιςςότεροι επί μζρουσ μελετθτζσ (από ομάδα 
μελετθτϊν) διακζτουν αςφαλιςτιριο επαγγελματικισ ευκφνθσ ςε ετιςια βάςθ (Αnnual Open 
Cover), με όρια κάλυψθσ τουλάχιςτον τα ηθτοφμενα, τότε είναι δυνατό αυτά να χρθςιμοποιθκοφν 
ςτα πλαίςια τθσ ανωτζρω ςυγκεκριμζνθσ απαίτθςθσ. 

Το αςφαλιςτιριο κα καλφπτει τθν ευκφνθ των μελετθτϊν (για τισ μελζτεσ που εκπονικθκαν από τον 
ίδιο ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ΣΥ) που απορρζει από τον Αςτικό Κϊδικα και από το 
Ν.4412/16.  Κατϋ ελάχιςτο, κα καλφπτει ςωματικζσ βλάβεσ / κάνατο και άμεςεσ / ζμμεςεσ υλικζσ 
ηθμίεσ τρίτων που απορρζουν από αμζλεια / ςφάλμα / παράλειψθ ςε ςχζςθ με τθν εκπονθκείςα 
μελζτθ ι τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Συμβοφλου.  Με το ίδιο αςφαλιςτιριο κα καλφπτονται και 
κάκε φφςθσ δικαςτικά ζξοδα και δαπάνεσ κακϊσ επίςθσ και το κόςτοσ επαναςχεδιαςμοφ, 
ανακεϊρθςθσ ι διόρκωςθσ τθσ μελζτθσ, εφόςον προκφπτει υπαιτιότθτα του μελετθτι. 

Τα όρια αποηθμίωςθσ για ενδεχόμενεσ ηθμιζσ αποδιδόμενεσ ςε επαγγελματικι ευκφνθ μελετθτι / 
ςυμβοφλου ορίηονται ωσ εξισ:  

- Ανά απαίτθςθ τουλάχιςτον 1.000.000 € 

- Ανϊτατο ακροιςτικό όριο κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ αςφάλειασ τουλάχιςτον 2.000.000 €.  

Στο αςφαλιςτιριο πρζπει να αναφζρεται με ςαφινεια, ότι ο ζλεγχοσ των μελετϊν από τον ΚτΕ δεν 
περιορίηει τισ ευκφνεσ του αςφαλιςτι. 

Το αςφαλιςτιριο, από φερζγγυεσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, κα προςκομίηεται ςτον ΚτΕ, μαηί με το 
βαςικό αςφαλιςτιριο κάλυψθσ τθσ καταςκευισ του ζργου τθσ παροφςασ ΣΥ για ςχετικό ζλεγχο, 
κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ του ζργου. Δεκτι  γίνεται επίςθσ επίςθμθ βεβαίωςθ αςφάλιςθσ 
των αςφαλιςτικϊν εταιριϊν (Cover Note Policy) ςυνοδευμζνο από τθν υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.1 
ανωτζρω.   

Ωσ χρόνοσ παραγραφισ τθσ επαγγελματικισ αςτικισ ευκφνθσ μελετθτϊν / ςυμβοφλων κα κεωρείται 
θ εξαετία από τθν ζγκριςθ του μθτρϊου του ζργου. 

 

Άρκρο 33: Φωτογραφίεσ - Δθμοςιότθτα του Ζργου 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει και υποβάλλει ςτο Φορζα φωτογραφίεσ του ζργου μερίμνθσ 
και δαπάνεσ του, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα με λεπτομζρεια από τθ διαταγι του Υ.Δ.Ε. αρ. 
7603/5-2-1960 (Εγκ. Α 20) ιτοι: 

 Φωτογραφίεσ τθσ προχπάρχουςασ κατάςταςθσ τθσ περιοχισ του ζργου, που κα υποβλθκοφν 
ςτο Φορζα με τα δικαιολογθτικά τθσ 1θσ πιςτοποίθςθσ. 

 Φωτογραφίεσ των φάςεων του ζργου που παρουςιάηουν ενδιαφζρον. 

 Φωτογραφίεσ του ζργου, μετά τθν περαίωςι του, κα υποβλθκοφν με τα δικαιολογθτικά τθσ 
τελευταίασ πιςτοποίθςθσ, πριν τθν τελικι. 

 Οι φωτογραφίεσ κα εκτυπϊνονται με μεγζκθ 16Χ18 ι 18Χ24 ςε λευκό χαρτί ι εφόςον αυτό 
είναι δυνατό κα παραδίδονται ςε θλεκτρονικι μορφι. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με μζριμνα και δαπάνεσ του, να καταςκευάςει και εγκαταςτιςει μία 
Ρροςωρινι πινακίδα κατά τθν καταςκευι και μια Μόνιμθ Αναμνθςτικι Ρινακίδα (μετά τθν 
περαίωςθ) δθμοςιότθτασ του ζργου, ςφμφωνα με το υπόδειγμα, που κα χορθγιςει ο Φορζασ, 
βάςει των Οδθγιϊν περί δθμοςιότθτασ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων από τθν Ε.Ε. και ςτθ κζςθ 
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που κα του υποδειχκεί, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ δθμοςιότθτα περί ςυγχρθματοδότθςθσ 
ςτο ζργο. 

 

Άρκρο 34: Λοιπά τοιχεία και Δεδομζνα  

 

Σε κάκε περίπτωςθ, πζραν των παρεχόμενων ςτοιχείων, δεδομζνων κλπ που διατίκενται από τον 
Φορζα, αποτελεί τυπικι αλλά και ουςιαςτικι υποχρζωςθ κάκε διαγωνιηόμενου θ εξακρίβωςθ και 
γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απόλυτθ εφαρμοςιμότθτα τθσ προςφοράσ. 

 

Άρκρο 35: Χρόνοσ εγγυθςθσ –ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 
Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, κατά τον οποίο ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου και υποχρεοφται ςτθ 
ςυντιρθςι του, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 157, περί βλαβϊν ςτα ζργα αποηθμιϊςεων, και 
τθν παρ. 2 του άρκρου 172, περί παραλαβισ, και μετά από τθν πάροδο του οποίου ενεργείται θ 
παραλαβι, ορίηεται ςε δεκαοκτϊ (18) μινεσ. 
 
Ο χρόνοσ εγγφθςθσ αρχίηει από τθν επομζνθ τθσ ζκδοςθσ τθσ βεβαίωςθσ περάτωςθσ των εργαςιϊν. 
 
Κατά τον χρόνο εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
επικεωρεί τακτικά τα ζργα, να τα διατθρεί ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να αποκακιςτά κάκε 
βλάβθ τουσ. Ωσ ςυντιρθςθ νοείται, για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ, θ αποκατάςταςθ βλαβϊν οι 
οποίεσ οφείλονται ςτθν εκτζλεςι του ζργου κατά παράβαςθ των κανόνων τθσ τεχνικισ. 
 
Εργαςίεσ για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν, κλοπϊν ι βανδαλιςμϊν από τθ χριςθ, εφόςον δεν 
οφείλονται ςε κακι ποιότθτα του ζργου, εκτελοφνται με ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ και θ δαπάνθ 
αποδίδεται ςτον ανάδοχο ι οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται από τθν υπθρεςία. 
 
Αν ο ανάδοχοσ παραλείπει τισ υποχρεϊςεισ του για τθ ςυντιρθςθ των ζργων κατά τον χρόνο 
εγγφθςθσ, οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ μπορεί να εκτελεςκοφν από τθν υπθρεςία με οποιονδιποτε 
τρόπο ςε βάροσ και για λογαριαςμό του υπόχρεου αναδόχου ι, όπωσ αλλιϊσ προβλζπεται ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ. Οι εργαςίεσ και ενζργειεσ ςυντιρθςθσ καταγράφονται ςε ειδικό τεφχοσ, ο 
μορφότυποσ του οποίου και θ ςυχνότθτα καταγραφισ προβλζπονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ ι 
ςυμφωνοφνται με τθ διευκφνουςα υπθρεςία. 
 
Θ παραλαβι διενεργείται μζςα ςε προκεςμία τριϊν (3) μθνϊν μετά από τθν πάροδο του χρόνου 
υποχρεωτικισ από τον ανάδοχο ςυντιρθςθσ. Μετά από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ, 
κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει διενεργθκεί αυτοδίκαια και θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι εκδίδει 
υποχρεωτικά ςχετικι διαπιςτωτικι πράξθ. 
 
Στθν παραλαβι παραλαμβάνονται οι εργαςίεσ ποςοτικά και ποιοτικά. Οι εργαςίεσ 
ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων παραλαμβάνονται μαηί με τισ εργαςίεσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 
 
Για τθ διενζργεια τθσ παραλαβισ θ προϊςταμζνθ αρχι ορίηει, τουλάχιςτον (3) μινεσ πριν από τθν 
πάροδο τθσ προκεςμίασ υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ του ζργου, επιτροπι παραλαβισ, φςτερα από 
ειςιγθςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. 
 
Θ επιτροπι παραλαβισ ςυνζρχεται και παραλαμβάνει, με πρωτοβουλία και ευκφνθ του προζδρου 
τθσ. Για τθν παραλαβι ςυντάςςεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ επιτροπισ, 
από τον τελευταίο επιβλζποντα που παρίςταται κατά τθ διενζργειά τθσ και από τον ανάδοχο που 
παραδίδει το ζργο. Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφισ από τον πρόεδρο ι μζλοσ τθσ επιτροπισ ι τον 
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επιβλζποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τουσ υπόλοιπουσ με μνεία των λόγων τθσ 
αδυναμίασ υπογραφισ. 
Στθν παραλαβι καλείται να παραςτεί ο ανάδοχοσ, με πρόςκλθςθ που αποςτζλλεται ςφμφωνα με το 
άρκρο 143 παρ. 1, περί κοινοποίθςθσ ςτον ανάδοχο τρείσ (3) τουλάχιςτον θμζρεσ προ τθσ 
διενζργειασ τθσ παραλαβισ. Θ παραλαβι γίνεται νόμιμα και χωρίσ τθν παρουςία του αναδόχου, αν 
αυτόσ ζχει κλθκεί να παραςτεί. Στθν τελευταία αυτιν περίπτωςθ, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ που ο 
ανάδοχοσ αρνείται τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο. Κατά του 
πρωτοκόλλου μπορεί ο ανάδοχοσ να εκκζςει απόψεισ μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν. Θ 
παραλαβι ολοκλθρϊνεται με ζγκριςθ του πρωτοκόλλου από τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι, αφοφ 
παρζλκει θ προθγοφμενθ δεκαιμερθ προκεςμία. Κατά τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ αςκείται ζνςταςθ, 
κατά το άρκρο 174 περί διοικθτικισ επίλυςθσ ςυμβατικϊν διαφορϊν. 
 
Αν θ επιτροπι παραλαβισ διαπιςτϊςει τθν φπαρξθ ελαττωμάτων ςτο ζργο και από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ειδικισ διαταγισ ςτον ανάδοχο, αναςτζλλεται θ προκεςμία τθσ παραλαβισ. Θ διευκφνουςα 
υπθρεςία μεριμνά για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που τυχόν διαπιςτϊκθκαν, ςφμφωνα 
με τθν παρ. 3 του άρκρου 159 περί ακαταλλθλότθτασ υλικϊν ελαττωμάτων παράλειψθσ 
ςυντιρθςθσ. 
Μετά τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων, θ διευκφνουςα υπθρεςία ενθμερϊνει τθν Ρροϊςταμζνθ 
Αρχι, προκειμζνου να ςυνεχιςκεί θ αναςταλείςα διαδικαςία ζγκριςθσ του πρωτοκόλλου. 
Ουδεμία άλλθ εκκρεμότθτα του ζργου ι οικονομικζσ απαιτιςεισ του αναδόχου αποτελοφν λόγο για 
τθν αναςτολι τθσ προκεςμίασ παραλαβισ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 172 του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 36: ΕΚΠΣΩΘ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

1. Αν ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφϊνεται με τισ 
γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τον νόμο, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ από τθν εργολαβία. 

2. Θ διαδικαςία ζκπτωςθσ κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν ςυντρζχει μία από τισ 
παρακάτω περιπτϊςεισ: 

α) Κακυςτεριςει υπαίτια, πζραν του μθνόσ από τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, τθν ζναρξθ των 
εργαςιϊν ι τθν υποβολι του αναλυτικοφ χρονοδιαγράμματοσ, ςφμφωνα και με όςα προβλζπονται 
ςτθ ςφμβαςθ. 

β) Υπερβεί με υπαιτιότθτά του, για χρόνο περιςςότερο του μθνόσ, τον προβλεπόμενο ςτθ ςφμβαςθ 
χρόνο για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργοταξιακισ του ανάπτυξθσ. 

γ) Υπερβεί με υπαιτιότθτά του και κατ’ επανάλθψθ, κατά δφο (2) τουλάχιςτον μινεσ, τμθματικι 
προκεςμία του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ. Για να κινθκεί θ διαδικαςία ζκπτωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ αυτιν απαιτείται θ κοινοποίθςθ δφο (2) τουλάχιςτον ςχετικϊν εγγράφων 
προειδοποιιςεων τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ προσ τον ανάδοχο. Κατ’ εξαίρεςθ, αν θ εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν κακυςτερεί, αλλά ο ανάδοχοσ ζχει ιδθ εκτελζςει εργαςίεσ που αντιςτοιχοφν ςε 
ποςοςτό τουλάχιςτον ογδόντα τοισ εκατό (80%) του ςυμβατικοφ αντικειμζνου, όπωσ ζχει 
διαμορφωκεί με τισ υπογραφείςεσ ςυμπλθρωματικζσ ςυμβάςεισ, είναι δυνατι θ χοριγθςθ 
παράταςθσ των προκεςμιϊν προσ το ςυμφζρον του ζργου, ζςτω κι αν θ κακυςτζρθςθ των εργαςιϊν 
οφείλεται ςε υπαιτιότθτά του. Θ παράταςθ χορθγείται ςτθν περίπτωςθ αυτιν χωρίσ ανακεϊρθςθ 
τιμϊν και με επιβολι όςων προβλζπονται ςτο άρκρο 148, περί ποινικϊν ρθτρϊν για παραβίαςθ 
προκεςμιϊν. 

δ) Οι εργαςίεσ του είναι κατά ςφςτθμα κακότεχνεσ ι τα υλικά που χρθςιμοποιεί δεν 
ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ. Για να κθρυχκεί ο ανάδοχοσ ζκπτωτοσ για τον λόγο αυτόν 
πρζπει να ζχει προθγθκεί, τουλάχιςτον μία φορά, θ εφαρμογι του άρκρου 159, περί 
ακαταλλθλότθτασ υλικϊν - ελαττωμάτων - παράλειψθσ ςυντιρθςθσ, για τθν αποκατάςταςθ των 
κακοτεχνιϊν του ζργου και να ζχει απορριφκεί θ αςκθκείςα κατ’ άρκρο 174 ζνςταςι του. 
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ε) Ραρεκκλίνει επανειλθμμζνα από τα εγκεκριμζνα ςχζδια ι παραλείπει ςυςτθματικά τθν τιρθςθ 
των κανόνων αςφαλείασ των εργαηομζνων ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Για να κινθκεί θ 
διαδικαςία ζκπτωςθσ ςτθν περίπτωςθ αυτιν απαιτείται θ κοινοποίθςθ δφο (2) τουλάχιςτον 
ςχετικϊν εγγράφων προειδοποιιςεων τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ προσ τον ανάδοχο. 

ςτ) Διαπιςτωκεί, ότι προςκόμιςε πλαςτι εγγυθτικι επιςτολι ι ότι προςκόμιςε πλαςτά 
δικαιολογθτικά του άρκρου 103, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν, κατά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Αν υφίςταται λόγοσ ζκπτωςθσ, κοινοποιείται ςτον ανάδοχο, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 
143, περί κοινοποίθςθσ ςτον ανάδοχο - εκπροςϊπθςθσ, ειδικι πρόςκλθςθ τθσ διευκφνουςασ 
υπθρεςίασ, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ τθσ παρ. 5 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ - ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, θ οποία αναφζρεται απαραίτθτα ςτισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ και περιλαμβάνει 
ςυγκεκριμζνθ αναλυτικι περιγραφι ενεργειϊν ι εργαςιϊν που πρζπει να εκτελζςει ο ανάδοχοσ 
μζςα ςτθν ταςςόμενθ προκεςμία, με εκτίμθςθ του κόςτουσ, εφόςον αφοροφν τιμολογοφμενεσ 
εργαςίεσ. Θ ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ, δθλαδι ανάλογθ του χρόνου που 
απαιτείται κατά τθν κοινι αντίλθψθ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι των ενεργειϊν. Δεν μπορεί 
πάντωσ να είναι μικρότερθ από δζκα (10) θμζρεσ, οφτε και μεγαλφτερθ από τριάντα (30) θμζρεσ. 

Πταν ηθτείται θ λιψθ μζτρων για τθν αποτροπι επείγοντοσ κινδφνου, θ προκεςμία που τάςςεται 
μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10) θμερϊν. 

Κατ’ εξαίρεςθ δεν απαιτείται θ κοινοποίθςθ ειδικισ πρόςκλθςθσ και θ ζκπτωςθ κθρφςςεται άμεςα, 
φςτερα από προθγοφμενθ ακρόαςθ, κατόπιν κλιςθσ θ οποία επιδίδεται προ πζντε (5) θμερϊν, με 
απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο ανάδοχοσ υποπίπτει, 
αποδεδειγμζνα, ςε ζνα από τα αδικιματα ι τα πεικαρχικά παραπτϊματα που επιςφρουν τον 
αποκλειςμό του, ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο αναδείχκθκε ανάδοχοσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των παρ. 6 ζωσ 12. 

4. Ραρά τθν κοινοποίθςθ τθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ και τισ προκεςμίεσ που τάςςει για τθν εκτζλεςθ 
ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν ι ενεργειϊν, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί τισ εκ τθσ 
ςυμβάςεωσ υποχρεϊςεισ του, για τθν εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ των ζργων ι τμθμάτων του και 
υφίςταται τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ από τθν υπζρβαςθ των ςυμβατικϊν προκεςμιϊν. 

5. Αν θ προκεςμία που τζκθκε με τθν ειδικι πρόςκλθςθ παριλκε χωρίσ ο ανάδοχοσ να 
ςυμμορφωκεί με το περιεχόμενό τθσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ αμζςωσ και πάντωσ πριν από τθν 
παρζλευςθ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ, με απόφαςθ του 
προϊςταμζνου τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Στθν απόφαςθ προςδιορίηονται οι εργαςίεσ και 
ενζργειεσ που εκτζλεςε ο ανάδοχοσ, ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν ειδικι πρόςκλθςθ και αιτιολογείται 
θ ζκπτωςθ, με αναφορά ςτισ εργαςίεσ που δεν εκτζλεςε και τισ ενζργειεσ ωσ προσ τισ οποίεσ δεν 
ςυμμορφϊκθκε. 

6. Αν κατά τθσ απόφαςθσ ζκπτωςθσ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα ζνςταςθ ι αν απορριφκεί θ ζνςταςθ 
από τθν αρμόδια προσ τοφτο αρχι, θ ζκπτωςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα 
ζνςταςθ, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ ζκπτωςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί και ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ςυνεχίςει τισ εργαςίεσ τθσ εργολαβίασ. 

7. Αν μετά τθν κιρυξθ τθσ ζκπτωςθσ και πριν από τθν οριςτικοποίθςι τθσ ο ανάδοχοσ εξακολουκεί 
να παραμελεί τισ υποχρεϊςεισ του, θ διευκφνουςα υπθρεςία μπορεί να επζμβει για τθν αποτροπι 
ενδεχόμενων κινδφνων για το ζργο και εκτελεί τισ απαιτοφμενεσ προσ τοφτο εργαςίεσ ςε βάροσ και 
για λογαριαςμό του αναδόχου. Επίςθσ, εκτελεί τισ απαραίτθτεσ κατεπείγουςεσ εργαςίεσ μετά τθν 
οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ και μζχρι τον κακοριςμό του τρόπου εκτζλεςθσ των υπολειπόμενων 
εργαςιϊν, από τθν αρμόδια Ρροϊςταμζνθ Αρχι. Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ παροφςασ γίνεται με 
απευκείασ εντολι ανάκεςθσ ςε άλλον εργολιπτθ ι με πρόχειρο διαγωνιςμό ι με αυτεπιςταςία, θ 
οποία εκδίδεται από τον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. 

8. Αν θ ζκπτωςθ καταςτεί οριςτικι, ο ανάδοχοσ αποξενϊνεται και αποβάλλεται αμζςωσ από το ζργο 
και θ εργολαβία εκκακαρίηεται το ςυντομότερο δυνατό. Κατ’ εξαίρεςθ, μπορεί να επιτραπεί ςτον 
ζκπτωτο ανάδοχο να ςυμπλθρϊςει θμιτελείσ εργαςίεσ, ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ επιμζτρθςι τουσ 
ι να εκτελζςει εργαςίεσ προσ άρςθ ι αποτροπι κινδφνων.  



ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΙΛΥΟΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΒΟΛΟΥ 
ΤΕΥΧΘ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ –  Σ.Υ. 

 

 64 

9. Κατά του οριςτικά ζκπτωτου αναδόχου επζρχονται ακροιςτικά οι εξισ ςυνζπειεσ, τισ οποίεσ 
υποχρεοφται να υλοποιιςει θ διευκφνουςα υπθρεςία εντόσ μθνόσ από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ 
ζκπτωςθσ: 

α) Κακίςταται άμεςα απαιτθτό το αναπόςβεςτο μζροσ τθσ προκαταβολισ, προςαυξθμζνο με τουσ 
νόμιμουσ τόκουσ, και ειςπράττεται από τον κφριο του ζργου με κατάπτωςθ ανάλογου ποςοφ τθσ 
αντίςτοιχθσ εγγφθςθσ. 

β) Καταπίπτει υπζρ του κυρίου του ζργου, ωσ ειδικι ποινικι ριτρα, το ςφνολο των εγγυιςεων για 
τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 72, περί εγγυιςεων, και κατά μζγιςτο 
μζχρι το υπολειπόμενο προσ καταςκευι ποςό τθσ ςφμβαςθσ και εφόςον λθφκεί υπόψθ προσ 
επιςτροφι αρνθτικόσ λογαριαςμόσ. 

γ) Καταπίπτει το ςφνολο των ποινικϊν ρθτρϊν που προβλζπονται για τθν υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ 
προκεςμίασ περαίωςθσ του ζργου και για τισ τμθματικζσ προκεςμίεσ. Οι ποινικζσ ριτρεσ 
περιλαμβάνονται ςτον εκκακαριςτικό λογαριαςμό τθσ ζκπτωτθσ εργολαβίασ. 

10. Για τθν εκκακάριςθ τθσ εργολαβίασ, θ απόφαςθ οριςτικοποίθςθσ τθσ ζκπτωςθσ ι θ τελευταία 
θμζρα τθσ προκεςμίασ ζνςταςθσ αν αυτι δεν αςκικθκε, αποτελεί ςυγχρόνωσ και βεβαίωςθ 
περαίωςθσ του ζργου, καλείται δε, ο ζκπτωτοσ ανάδοχοσ να υποβάλει τθν τελικι επιμζτρθςθ των 
εργαςιϊν που ζχει εκτελζςει εφαρμοηομζνου κατά τα λοιπά του άρκρου 151, περί επιμετριςεων. 
Αν αμελιςει τθν υποχρζωςι του αυτιν, ο επιβλζπων μθχανικόσ προβαίνει ςτθ ςφνταξθ τθσ τελικισ 
επιμζτρθςθσ ςτθν οποία περιλαμβάνονται διακριτά τυχόν θμιτελείσ εργαςίεσ, κακϊσ και 
ειςκομιςκζντα υλικά, καλϊντασ τον ζκπτωτο ανάδοχο να παραςτεί. Θ τελικι επιμζτρθςθ ελζγχεται 
και εγκρίνεται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία εντόσ μθνόσ από τθσ υποβολι τθσ και κοινοποιείται 
ςτον ζκπτωτο ανάδοχο, ο οποίοσ μπορεί να υποβάλει ζνςταςθ. Κατ’ εξαίρεςθ θμιτελείσ εργαςίεσ και 
ειςκομιςκζντα ςτο εργοτάξιο υλικά που περιλαμβάνονται ςτθν επιμζτρθςθ, δφναται κατά τθν κρίςθ 
τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ να κεωρθκοφν ότι είναι χριςιμα για τον κφριο του ζργου, εν όψει τθσ, 
προοπτικισ ςυνζχιςισ του. Θ παραλαβι του ζργου ςτισ περιπτϊςεισ του παρόντοσ γίνεται κατά τουσ 
οριςμοφσ του άρκρου 172, περί παραλαβισ, χωρίσ να απαιτείται να παρζλκει ο χρόνοσ εγγφθςθσ 
του άρκρου 171, περί χρόνου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ των ζργων. 

11. Στον εκκακαριςτικό λογαριαςμό περιλαμβάνονται το ςφνολο των ποινικϊν ρθτρϊν τθσ παρ. 9 
και κάκε άλλθ εκκακαριςμζνθ απαίτθςθ κατά του ζκπτωτου αναδόχου. Αν ο εκκακαριςτικόσ 
λογαριαςμόσ είναι αρνθτικόσ, θ διαφορά ειςπράττεται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν για 
τθν είςπραξθ των απαιτιςεων του κυρίου του ζργου. Αν κατά τθν παραλαβι των εργαςιϊν τθσ 
ζκπτωτθσ εργολαβίασ, προκφψουν διαφορζσ ςτα ποςά του εκκακαριςτικοφ λογαριαςμοφ, 
ςυντάςςεται νζοσ τελικόσ λογαριαςμόσ, αλλιϊσ ο εκκακαριςτικόσ λογαριαςμόσ ιςχφει ωσ τελικόσ. 

12. Αν, μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ, θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι αποφαςίςει τθν 
ολοκλιρωςθ του ζργου, προςκαλεί τον επόμενο κατά ςειρά μειοδότθ του διαγωνιςμοφ, ςτον οποίο 
αναδείχκθκε ο ζκπτωτοσ ανάδοχοσ και του προτείνει να αναλάβει αυτόσ το ζργο ολοκλιρωςθσ τθσ 
ζκπτωτθσ εργολαβίασ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που 
υπζβαλε ςτο διαγωνιςμό. Θ ςφμβαςθ εκτζλεςθσ ςυνάπτεται, εφόςον εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόταςθσ περιζλκει ςτθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ 
αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. Αν ο 
ανωτζρω μειοδότθσ δεν δεχκεί τθν πρόταςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι προςκαλεί 
τον επόμενο κατά ςειρά μειοδότθ, ακολουκϊντασ κατά τα λοιπά τθν ίδια διαδικαςία. Εφόςον και 
αυτόσ απορρίψει τθν πρόταςθ, θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι για τθν ανάδειξθ αναδόχου ςτο ζργο 
προςφεφγει κατά τθν κρίςθ τθσ είτε ςτθν ανοικτι δθμοπραςία είτε ςτθ διαδικαςία με 
διαπραγμάτευςθ, κατά τισ οικείεσ διατάξεισ. 

13. Θ διαδικαςία τθσ παροφςασ δεν εφαρμόηεται μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι 
κρίνει, ότι οι παραπάνω προςφορζσ δεν είναι ικανοποιθτικζσ για τον κφριο του ζργου ι ζχουν 
επζλκει λόγω εφαρμογισ νζων κανονιςμϊν αλλαγζσ ςτον τρόπο καταςκευισ του ζργου, ενϊ μπορεί 
να εφαρμόηεται αναλογικά και ςε περίπτωςθ ολοκλιρωςθσ του ζργου, φςτερα από αυτοδίκαιθ 
διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ κατόπιν πτϊχευςθσ του αναδόχου ι διάλυςθ με υπαιτιότθτα του κυρίου του 
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ζργου κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. Για τθ διαδικαςία ζκπτωςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 160 
του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

1. Μζχρι τθν παραλαβι ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου για βλάβεσ από οποιαδιποτε 
αιτία, εκτόσ αν αυτζσ οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του φορζα καταςκευισ του ζργου ι αν 
προβλζπεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ. 

Αν το ζργο ι τμιμα αυτοφ παραδοκεί για χριςθ πριν από τθν παραλαβι, οι βλάβεσ, κλοπζσ ι 
βανδαλιςμοί από τθ χριςθ, εφόςον δεν οφείλονται ςε κακι ποιότθτα του ζργου, βαρφνουν τον 
κφριο αυτοφ, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ. 

Κατ’ εξαίρεςθ για βλάβεσ του ζργου ι των μόνιμων εγκαταςτάςεων του αναδόχου ςτον τόπο των 
ζργων που προζρχονται από ανωτζρα βία, αναγνωρίηεται ςτον ανάδοχο δικαίωμα αποηθμίωςθσ 
ανάλογθσ με τθ ηθμία, το ποςό τθσ οποίασ κακορίηεται με ςυνεκτίμθςθ του είδουσ και τθσ ζκταςθσ 
των βλαβϊν και των ειδικϊν ςυνκθκϊν ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. 

2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διορκϊςει μζςα ςε οριηόμενθ από τον φορζα καταςκευισ εφλογθ 
προκεςμία τα ελαττϊματα του ζργου, που διαπιςτϊνονται κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ και 
μζχρι τθν παραλαβι. Αν θ προκεςμία αυτι παρζλκει άπρακτθ, ο φορζασ καταςκευισ του ζργου 
μπορεί να εκτελζςει τθ διόρκωςθ ςε βάροσ του αναδόχου με οποιονδιποτε τρόπο, με τθν 
επιφφλαξθ πάντοτε του δικαιϊματόσ του να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν 
είναι ουςιϊδεσ και θ διόρκωςι του απαιτεί δυςανάλογεσ δαπάνεσ, γίνεται ςχετικι μείωςθ του 
εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ. 

3. Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμιά αποηθμίωςθ από τον κφριο του ζργου για οποιαδιποτε βλάβθ 
επζρχεται ςτα ζργα, για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια υλικϊν και γενικά για οποιαδιποτε ηθμία 
που οφείλεται ςε αμζλεια, απρονοθςία ι ανεπιτθδειότθτα αυτοφ ι του προςωπικοφ του ι ςε μθ 
χριςθ των κατάλλθλων μζςων ι ςε οποιαδιποτε άλλθ αιτία, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ 
υπαιτιότθτασ του φορζα καταςκευισ του ζργου ι ανωτζρασ βίασ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1. Ο 
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τισ βλάβεσ που τον βαρφνουν με δικζσ του 
δαπάνεσ. 

4. Για να αναγνωριςκεί θ αποηθμίωςθ των βλαβϊν που προξενικθκαν από ανωτζρα βία ο ανάδοχοσ 
πρζπει να δθλϊςει γραπτϊσ ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία, το είδοσ και τθν ζκταςθ των βλαβϊν, 
κακϊσ και τθ δαπάνθ για τθν επανόρκωςι τθσ κατά το μζτρο που μπορεί αυτι να εκτιμθκεί. Θ 
διλωςθ περιλαμβάνει επίςθσ υποχρεωτικά περιγραφι τθσ αιτίασ των βλαβϊν, που χαρακτθρίηεται 
ωσ ανωτζρα βία και αίτθμα αποηθμίωςθσ για αποκατάςταςι τουσ. 

5. Θ διλωςθ υποβάλλεται ςε ανατρεπτικι προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν επζλευςθ τθσ 
βλάβθσ. Αν πρόκειται για ζργο που ζχει περατωκεί και δεν ζχει ακόμα παραλθφκεί, θ προκεςμία 
αυτι ορίηεται ςε είκοςι (20) θμζρεσ. Ο επιβλζπων προβαίνει αμζςωσ ςε αυτοψία για τθν 
εξακρίβωςθ του περιεχομζνου τθσ διλωςθσ και ιδιαίτερα του είδουσ και τθσ ζκταςθσ των βλαβϊν, 
του χρόνου και των ςυνκθκϊν που τισ προκάλεςαν ςε αντιπαράςταςθ με τον ανάδοχο, ο οποίοσ 
καλείται προσ τοφτο και υποχρεοφται να ςυντάξει ςχετικι ζκκεςθ διαπίςτωςθσ των βλαβϊν μζςα ςε 
δζκα (10) θμζρεσ, θ οποία κοινοποιείται ςτον ανάδοχο. Θ μθ παράςταςθ του αναδόχου κατά τθν 
αυτοψία δεν κωλφει τθ ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ. Στθν ζκκεςθ εκτίκενται τα αίτια που ςυνιςτοφν τθν 
ανωτζρα βία, ο χρόνοσ και οι ειδικζσ ςυνκικεσ από τισ οποίεσ επιλκαν οι βλάβεσ, με περιγραφι 
όλων των ςτοιχείων που ζχουν εξακριβωκεί. Εφόςον θ βλάβθ αποδίδεται ςε ανωτζρα βία, 
εξετάηεται επίςθσ θ φπαρξθ ευκφνθσ του αναδόχου προσ αποφυγι ι μετριαςμό τθσ βλάβθσ, 
προςδιορίηονται με λεπτομζρεια το είδοσ και θ ζκταςθ των βλαβϊν και προτείνονται ο τρόποσ και θ 
δαπάνθ που απαιτείται για τθν επανόρκωςι τουσ. Ο ανάδοχοσ, εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ζκκεςθσ, γνωςτοποιεί ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία αν ςυμφωνεί με το περιεχόμενο 
αυτισ, άλλωσ τεκμαίρεται θ αποδοχι τθσ. Θ διευκφνουςα υπθρεςία, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερϊν, εκδίδει απόφαςθ με τθν οποία αποδζχεται, τροποποιεί ι απορρίπτει, μερικά ι ςυνολικά, 
αιτιολογθμζνα τθν ζκκεςθ του επιβλζποντοσ. Αν το ζργο χρθςιμοποιείται, θ υπθρεςία που το 
χρθςιμοποιεί ειδοποιεί αμελλθτί τθ διευκφνουςα υπθρεςία για παρουςιαηόμενεσ βλάβεσ. 
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6. Κατά τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 5 επιτρζπεται ζνςταςθ κατ’ άρκρο 174. Θ ζνςταςθ είναι 
απαράδεκτθ, εφόςον θ απόφαςθ υιοκετεί τθν ζκκεςθ και αυτι ζγινε δεκτι από τον ανάδοχο χωρίσ 
καμιά επιφφλαξθ. 

7. Θ αποηθμίωςθ προςδιορίηεται πάντοτε με βάςθ τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ και τιμζσ. Πταν θ 
αποκατάςταςθ των βλαβϊν διατάςςεται αφοφ τελειϊςει το ζργο και ζχουν απομακρυνκεί οι 
εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ του αναδόχου, κανονίηονται εφλογεσ τιμζσ μονάδασ για τθν εκτζλεςθ 
εργαςιϊν αποκατάςταςθσ ι εκτελοφνται απολογιςτικά. 

8. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει άμεςα, μετά τθν απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ 
υπθρεςίασ, τισ εργαςίεσ προσ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ. Αν από τισ βλάβεσ που προξενικθκαν ςτα 
ζργα δθμιουργείται κίνδυνοσ για τθν αςφάλεια προςϊπων ι για πρόκλθςθ ςθμαντικϊν ηθμιϊν ςε 
τρίτουσ ι περαιτζρω ςθμαντικισ βλάβθσ των ζργων, ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ 
μπορεί να εγκρίνει τθν καταςκευι αναγκαίων επειγόντων ζργων, ςτο μζτρο του δυνατοφ, ζςτω και 
αν αυτά δεν αποτελοφν αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ που ςυνάφκθκε με τον ανάδοχο. Θ διαταγι γι’ 
αυτά μνθμονεφει απαραίτθτα τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ και κοινοποιείται ςτθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι. 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςτθν καταςκευι των διαταςςόμενων εργαςιϊν χωρίσ 
χρονοτριβι, διακζτοντασ γι’ αυτό όλο το δυναμικό τθσ οργάνωςισ του. Θ διευκφνουςα υπθρεςία 
μπορεί, αν διαπιςτϊςει αδυναμία του αναδόχου για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των 
κινδφνων, να εγκρίνει τθν καταςκευι μζρουσ ι και του ςυνόλου των διαταςςόμενων εργαςιϊν με 
οποιονδιποτε άλλον πρόςφορο τρόπο. Πλεσ οι δαπάνεσ για τθν εκτζλεςθ των ανωτζρω εργαςιϊν 
καταβάλλονται από τισ πιςτϊςεισ που διατίκενται για τθν καταςκευι του ζργου και βαρφνουν 
τελικά τον κφριο του ζργου, εκτόσ αν με τθν απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ καταλογιςκεί θ 
δαπάνθ ςυνολικά ι μερικά ςε βάροσ του αναδόχου, ωσ υπαιτίου για τθ βλάβθ που προξενικθκε 
ςτα ζργα. 

9. Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν για τθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν από ανωτζρα βία μπορεί να 
δικαιολογιςει παράταςθ των προκεςμιϊν εκτζλεςθσ των εργαςιϊν για εφλογο χρονικό διάςτθμα. 

10. Θ διαδικαςία των παρ. 5 ζωσ 7 εφαρμόηεται ανάλογα και για τον κακοριςμό τθσ αποηθμίωςθσ 
του αναδόχου για εργαςίεσ αποκατάςταςθσ ι πρόλθψθσ κινδφνων ςε ζργα που εκτελζςκθκαν, 
κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ οι βλάβεσ οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του κυρίου του 
ζργου ι ςε άλλθ αιτία που εξαιρείται από τθν ευκφνθ του αναδόχου κακϊσ και οι περιπτϊςεισ 
ανωτζρασ βίασ. 

11. Εργαςίεσ για αποκατάςταςθ βλαβϊν, οι οποίεσ οφείλονται ςε χριςθ ζργου, που παραδόκθκε ςε 
χριςθ πριν από τθν παραλαβι του κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ, εκτελοφνται μόνο μετά από 
ζγγραφθ εντολι τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Θ εντολι αυτι κοινοποιείται απαραίτθτα ςτθν 
Ρροϊςταμζνθ Αρχι. Για τθ διαπίςτωςθ τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν αυτϊν ςυντάςςεται πρωτόκολλο 
μεταξφ του προϊςταμζνου τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και του αναδόχου.  

Εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Άρκρου 157 του Ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 38: ΘΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα τθρείται θμερολόγιο ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 146 του Ν. 
4412/2016 (Θμερολόγιο του ζργου).  

1. Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου τθρείται από τον ανάδοχο θλεκτρονικό θμερολόγιο ςε ελεφκερο 
λογιςμικό ευρείασ χριςθσ. Το τεχνικό ςτζλεχοσ του άρκρου 139, που τθρεί με εντολι του αναδόχου 
το θμερολόγιο, γνωςτοποιείται μετά από τθν εγκατάςταςθ του εργοταξίου ςτθ διευκφνουςα 
υπθρεςία. Το θμερολόγιο ςυμπλθρϊνεται κακθμερινά και αναγράφονται, με ςυνοπτικό τρόπο, ςε 
αυτό ιδίωσ: 

α) ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, που επικρατοφν κατά τθ διάρκεια του εικοςιτετραϊρου, 

β) αρικμθτικά ςτοιχεία για το απαςχολοφμενο προςωπικό κατά κατθγορίεσ, κακϊσ και το 
προςωπικό ςε θμεραργία λόγω υπερθμερίασ του εργοδότθ, 

γ) τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα και τα μθχανιματα ςε θμεραργία λόγω υπερθμερίασ ταυ 
εργοδότθ, 
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δ) κζςθ και περιγραφι των εργαςιϊν, αναφορά ςτισ εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχει πρόοδοσ ι 
δεν εκτελοφνται, αλλά και οι ςχετικοί λόγοι, 

ε) ϊρα ζναρξθσ και πζρατοσ κρίςιμων εργαςιϊν εντόσ τθσ θμζρασ, 

ςτ) αφίξεισ και αναχωριςεισ κφριου εξοπλιςμοφ, 

η) ςυνκικεσ κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων, κακϊσ και τροποποιιςεισ ι προβλιματα με τισ ρυκμίςεισ 
και τον ςχετικό εξοπλιςμό, 

θ) τα προςκομιηόμενα υλικά, οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, 

κ) οι εργαςτθριακζσ δοκιμζσ, 

ι) κακυςτεριςεισ, δυςκολίεσ, ατυχιματα, ηθμίεσ, μθ ςυνικεισ ςυνκικεσ που προκαλοφν 
κακυςτεριςεισ, κακϊσ και ο χρόνοσ προςωρινισ αναςτολισ ι επανάλθψθσ εργαςιϊν, 

ια) οι εντολζσ και παρατθριςεισ των οργάνων επίβλεψθσ, 

ιβ) ζκτακτα περιςτατικά, 

ιγ) ςθμαντικζσ επιςκζψεισ ι επικοινωνίεσ με το Δθμόςιο ι τοπικζσ αρχζσ ι παρόδιουσ ιδιοκτιτεσ, 
και 

ιδ) κάκε άλλο ςχετικό με το ζργο ςθμαντικό πλθροφοριακό ςτοιχείο. 

2. Το θμερολόγιο του ζργου υπογράφεται με ψθφιακι υπογραφι από τον τθροφντα αυτό και 
αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και ςτον επιβλζποντα 
του ζργου. Ο επιβλζπων του ζργου ελζγχει και διορκϊνει το θμερολόγιο, αν απαιτείται, και το 
υποβάλλει προσ ζγκριςθ ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ εντόσ δφο (2) εργαςίμων 
θμερϊν. 

3. Ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ελζγχει τισ εγγραφζσ και δφναται να απορρίψει 
όςεσ εξ αυτϊν κρίνει ωσ ανακριβείσ, ενϊ μπορεί να χορθγιςει εντολι προσ τον ανάδοχο για τθν 
εγγραφι ςτο θμερολόγιο και άλλων ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν ι άλλων ςτοιχείων που 
προςιδιάηουν ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο ι να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθν τιρθςθ και άλλων 
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων.  

4. Εφόςον, ο ανάδοχοσ παραλείπει τθν υποχρζωςι του για κακθμερινι τιρθςθ και κοινοποίθςθ του 
θμερολογίου, επιβάλλεται ειδικι ποινικι ριτρα που κακορίηεται ςτα ςυμβατικά τεφχθ και δεν 
μπορεί να είναι μικρότερθ των εκατό (100) ευρϊ, οφτε ανϊτερθ των πεντακοςίων (500) ευρϊ, για 
κάκε θμζρα παράλειψθσ, αναλόγωσ με το φψοσ τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ του ζργου. Θ ειδικι 
ποινικι ριτρα επιβάλλεται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία, φςτερα από ειδικι πρόςκλθςθ του 
προϊςταμζνου τθσ, ςτθν οποία ο επιβλζπων αναφζρει εγγράφωσ τθν παράλειψθ τιρθςθσ. 

5. Οι εγγραφζσ του θμερολογίου δεν αποτελοφν πλιρθ απόδειξθ για τα γεγονότα που 
καταγράφονται ςε αυτό, ςυνεκτιμϊνται όμωσ ςε ςυνδυαςμό με τα λοιπά ζγγραφα, εφόςον τοφτο 
φζρει βεβαία χρονολογία, που αποδεικνφει τον χρόνο ςφνταξισ του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 39: ΜΘΣΡΩΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διαμορφϊςει, οργανϊςει και τθριςει κατάλλθλο μθτρϊο του 
ζργου, με ζγγραφο, φωτογραφικό, μαγνθτοςκοπθμζνο, θλεκτρονικό και λοιπό εποπτικό υλικό που 
κα περιλαμβάνει όλεσ τισ φάςεισ εξζλιξθσ του ζργου, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τισ επιβλζπουςασ 
υπθρεςίασ.  

Το μθτρϊο του ζργου παραδίδεται εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ των καταςκευαςτικϊν 
εργαςιϊν και τθσ Δοκιμαςτικισ Λειτουργίασ και αποτελεί προχπόκεςθ για να ςυνταχκεί θ βεβαίωςθ 
περάτωςθσ εργαςιϊν. 

Οι δαπάνεσ για τθ ςφνταξθ του Μθτρϊου των ζργων επιβαρφνουν τον Ανάδοχο, κακοριηομζνου 
ςαφϊσ ότι περιλαμβάνονται ςτθν οικονομικι του προςφορά. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει το Μθτρϊο του Ζργου, όπωσ αυτό κα καταςκευαςτεί 
τελικά. Το Μθτρϊο κα ςυνταχκεί και παραδοκεί ςε δφο (2) εκτυπωμζνα αντίτυπα, αλλά και ςε 
θλεκτρονικι μορφι, και κα περιλαμβάνει οπωςδιποτε και τα εξισ : 
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1. Ρλιρθ καταγραφι όλων των εγκεκριμζνων μελετϊν κακϊσ και των υποςτθρικτικϊν αυτϊν, 
με τισ τελικζσ τροποποιιςεισ εφόςον υπάρχουν και τισ εγκρίςεισ αυτϊν. 

2. Ρίνακα απογραφισ, ςτον οποίο κα εμφανίηονται περιλθπτικά και κωδικοποιθμζνα όλα τα 
επιμζρουσ ζργα και ο εγκατεςτθμζνοσ εξοπλιςμόσ. 

3. Αντίγραφα τυποποιθμζνων διαςτάςεων κατά DIN, κάκε ςχεδίου με αρικμοφσ προοδευτικισ 
αρίκμθςθσ, που χρθςιμοποιικθκε κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου με όλεσ τισ μεταβολζσ, 
ανακεωριςεισ, διορκϊςεισ και εγκρίςεισ του αντίςτοιχου «εγκρίνεται για τθν καταςκευι» ςχεδίου, 
ϊςτε κάκε τζτοιο ςχζδιο να απικονίηει επακριβϊσ το τμιμα του ζργου όπωσ αυτό καταςκευάςτθκε. 
Τα ςχζδια αυτά πρζπει να ζχουν τθν ζνδειξθ «ΟΡΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΚΕ» 

4. Εγχειρίδια εγκατάςταςθσ με λεπτομερείσ οδθγίεσ, με διαγράμματα και εικονογραφιςεισ για 
τθ ςυναρμολόγθςθ, ανζγερςθ και αποςυναρμολόγθςθ όλου του επιμζρουσ εξοπλιςμοφ, κατάλλθλα 
κωδικοποιθμζνων, ςφμφωνα με τον Ρίνακα Απογραφισ. 

5. Εγχειρίδια λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ με οδθγίεσ για τθ ρφκμιςθ, λειτουργία, ςυντιρθςθ 
και επιςκευι κάκε επιμζρουσ εξοπλιςμοφ, κατάλλθλα κωδικοποιθμζνων, ςφμφωνα με τον Ρίνακα 
Απογραφισ. Θα πρζπει να περιλαμβάνονται χωριςτά οι εργαςίεσ και οι ζλεγχοι, που κα γίνονται 
κακθμερινά, εβδομαδιαία, μθνιαία κτλ, κακϊσ επίςθσ και οι ζκτακτοι ζλεγχοι και εργαςίεσ, που κα 
πρζπει να γίνονται μετά τθν ςυμπλιρωςθ οριςμζνων ωρϊν λειτουργίασ. Το εγχειρίδιο πρζπει να 
ςυνοδεφεται και με όλα τα ζντυπα που πρζπει να ςυμπλθρϊνονται για τον ζλεγχο τθσ λειτουργίασ 
του εξοπλιςμοφ.  

6. Ρίνακα υλικϊν και εργαλείων, που απαιτοφνται για τθν λειτουργία και ςυντιρθςθ, όπωσ: 

- Χρϊματα 

- Λιπαντικά 

- εργαλεία για ςυναρμολόγθςθ και αποςυναρμολόγθςθ 

- χθμικά αντιδραςτιρα για λειτουργία ρφκμιςθσ των οργάνων  

7. Ρίνακα ανταλλακτικϊν και αναλϊςιμων ςε ετιςια βάςθ κακϊσ επίςθσ και τυχόν απαιτιςεισ 
για μακροπρόκεςμεσ ςθμαντικζσ επιςκευζσ. 

8. Αναλυτικι λίςτα των υπεργολάβων και προμθκευτϊν που χρθςιμοποιικθκαν ςτο ζργο, 
ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται και οι ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: 

- Πνομα προμθκευτϊν/υπεργολάβων 

- Διεφκυνςθ ταχυδρομικι και θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ, τθλζφωνο 

- Πνομα αρμοδίου 

- Ρεριγραφι τθσ υπθρεςίασ, ι των υλικϊν που χοριγθςε 

9. Ρρόγραμμα ποιότθτασ ζργου: Θα περιλαμβάνεται το πρόγραμμα ποιότθτασ που 
εφαρμόςτθκε για το ζργο, κακϊσ επίςθσ και όλα τα πρακτικά δοκιμϊν.  

10. Φωτογραφίεσ: Για κάκε μονάδα κα περιζχονται δζκα (10) τουλάχιςτον ζγχρωμεσ 
φωτογραφίεσ από τισ διάφορεσ φάςεισ καταςκευισ. Υποχρεωτικά κα περιλαμβάνονται 
φωτογραφίεσ από το αρχικό ςτάδιο (πριν αρχίςουν οι εργαςίεσ τθσ εργολαβίασ) και από το τελικό 
ςτάδιο, μετά τθν «κζςθ τθσ μονάδασ ςε αποδοτικι λειτουργία».  

 

ΑΡΘΡΟ 40: ΑΡΧΑΙΟΣΘΣΕ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, αμζςωσ μόλισ διαπιςτϊςει τθν φπαρξθ αρχαιοτιτων οποιαςδιποτε 
θλικίασ ςτο ζργο, να ειδοποιιςει τθν Υπθρεςία και μζςω αυτισ τθν αρμόδια Αρχαιολογικι Υπθρεςία 
και να διακόψει κάκε εργαςία ςτισ περιοχζσ των ευρθμάτων, λαμβάνοντασ όλα τα απαραίτθτα 
μζτρα για τθ διατιρθςθ και διαφφλαξθ των εν λόγω αρχαιοτιτων. 

Μετά τον πρϊτο χαρακτθριςμό από τθν Αρχαιολογικι Υπθρεςία κα δοκοφν οδθγίεσ ςτον Ανάδοχο, 
είτε για τθ ςυνζχιςθ των εργαςιϊν, είτε για τθν προςωρινι διακοπι των εργαςιϊν για τθ διενζργεια 
αρχαιολογικισ ζρευνασ από τθν αρμόδια Υπθρεςία και τθ μεταφορά του εξοπλιςμοφ και 
προςωπικοφ του ςε άλλο μζτωπο εργαςιϊν ζωσ τθ λιξθ των αρχαιολογικϊν ερευνϊν, με ανάλογθ 
αλλαγι του χρονοδιαγράμματοσ του ζργου. 
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Θ μετατόπιςθ από το μζτωπο εργαςιϊν ςε άλλο γίνεται από τον ανάδοχο χωρίσ ιδιαίτερθ 
αποηθμίωςθ και άμεςα, προκειμζνου να μθν υπάρχει κακυςτζρθςθ εξ αιτίασ του ςτθ διενζργεια 
των αρχαιολογικϊν ερευνϊν. 

 

ΑΡΘΡΟ 41: ΑΝΑΘΕΩΡΘΕΙ ΣΙΜΩΝ -ριτρα ανακεϊρθςθσ 

 

Το ςυμβατικό τίμθμα και οι τιμζσ του τιμολογίου προςφοράσ παραμζνουν ςτακερζσ ςε όλθ τθ 
διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου και υπόκεινται μόνον ςτθ νόμιμθ ανακεωριςθ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 153 του Ν.4412/2016. 

Θ δαπάνθ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ αφορά ςε κατ’ αποκοπιν τίμθμα μθ καταςκευαςτικοφ ςκζλουσ 
του ζργου, το οποίο δεν υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν 
και δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 
αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 42: διακοπθ εργαςιων-ΔΙΑΛΤΘ ΤΜΒΑΘ 
 
1. Θ ςφμβαςθ διαλφεται από τθν κοινοποίθςθ ςτον ανάδοχο διαταγισ του φορζα καταςκευισ του 

ζργου για οριςτικι διακοπι των εργαςιϊν, εκτόσ αν με τθ διαταγι αυτιν ορίηεται μεταγενζςτεροσ 

χρόνοσ διάλυςθσ, για να εκτελεςκοφν οριηόμενεσ ςτθ διαταγι εργαςίεσ. 

2. Ο ανάδοχοσ μπορεί να ηθτιςει τθ διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

α) Αν μετά από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κακυςτεριςει θ ζναρξθ των εργαςιϊν περιςςότερο 

από τρεισ (3) μινεσ με υπαιτιότθτα του φορζα καταςκευισ ι του κυρίου του ζργου, εκτόσ αν ςτθ 

ςφμβαςθ ορίηεται διαφορετικά ςχετικά με τθν ζναρξθ των εργαςιϊν. 

β) Αν οι εργαςίεσ, φςτερα από τθν ζναρξι τουσ, διακοποφν είτε με διαταγι είτε από υπαιτιότθτα του 

φορζα καταςκευισ ι του κυρίου του ζργου για διάςτθμα μεγαλφτερο των τριϊν (3) μθνϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ διαταγισ διακοπισ ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ ι από τθν υποβολι ειδικισ διλωςθσ 

του αναδόχου ςτθ δεφτερθ. 

γ) Σε περίπτωςθ διακοπισ για κακυςτζρθςθ πλθρωμϊν, ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του άρκρου 152, 

περί λογαριαςμϊν, μετά δίμθνο από τθ διλωςθ διακοπισ των εργαςιϊν. 

δ) Αν θ κακυςτζρθςθ των εργαςιϊν υπερβεί τθν οριακι προκεςμία. Στθν περίπτωςθ εφαρμογισ του 

άρκρου 50 απαιτείται θ διακοπι να καταλαμβάνει τόςο τισ εργαςίεσ καταςκευισ όςο και εκείνεσ 

τθσ μελζτθσ. ε) Αν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 138, περί γενικϊν 

υποχρεϊςεων αναδόχου, ι αν παρζλκουν οι προκεςμίεσ του άρκρου 148, περί ποινικϊν ρθτρϊν. 

3. Αν υπάρχει υπαιτιότθτα του φορζα καταςκευισ ι του κυρίου του ζργου, για διακοπι των 

εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ υποβάλλει τθν ειδικι διλωςθ διακοπισ των εργαςιϊν ςτον προϊςτάμενο τθσ 

διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Με τθ διλωςθ αυτιν: 

α) Κακορίηεται ςυγκεκριμζνα θ υπαιτιότθτα, που αποδίδεται ςτον φορζα καταςκευισ ι τον κφριο 

του ζργου, θ οποία προκαλεί τθ διακοπι των εργαςιϊν. 

β) Δίνονται ςτοιχεία για τα τμιματα του ζργου που ζχουν καταςκευαςτεί μζχρι τθ διακοπι των 

εργαςιϊν και για τθν εκτίμθςθ τθσ αξίασ τουσ. 

γ) Ρεριγράφονται τα τμιματα του ζργου που υπολείπονται για εκτζλεςθ και αιτιολογείται για 

κακζνα από αυτά θ ζλλειψθ δυνατότθτασ καταςκευισ, λόγω τθσ υπαιτιότθτασ του φορζα 

καταςκευισ ι του κυρίου του ζργου, αν πρόκειται για τζτοια περίπτωςθ. 
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Διλωςθ που δεν περιλαμβάνει τα ανωτζρω ςτοιχεία, δεν παράγει ζννομο αποτζλεςμα. Θ διλωςθ 

κοινοποιείται και ςτον κφριο του ζργου, όταν αυτόσ δεν ταυτίηεται με τον φορζα καταςκευισ του 

ζργου. 

4. Μετά από τθν επίδοςθ τθσ ειδικισ διλωςθσ κατά τθν παρ. 3, θ διευκφνουςα υπθρεςία 

εξακριβϊνει μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ τα ςτοιχεία τθσ διλωςθσ και εκδίδει απόφαςθ που 

αποδζχεται ι απορρίπτει το περιεχόμενο τθσ διλωςθσ. Σε περίπτωςθ απράκτου παρόδου τθσ άνω 

προκεςμίασ, τεκμαίρεται ότι απορρίφκθκε ςιωπθρά θ διλωςθ του αναδόχου. 

5. Αν περάςει διάςτθμα μεγαλφτερο των τριϊν (3) μθνϊν από τθν υποβολι τθσ ειδικισ διλωςθσ του 

αναδόχου, για διακοπι των εργαςιϊν με υπαιτιότθτα του φορζα καταςκευισ ι του κυρίου του 

ζργου ι δφο (2) μθνϊν, ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ πλθρωμϊν, ο ανάδοχοσ μπορεί να ηθτιςει τθ 

διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτιν, τα ςτοιχεία των προθγοφμενων παραγράφων 

ςυνεκτιμϊνται για τον ςχθματιςμό γνϊμθσ ςτο αίτθμα του αναδόχου. 

6. Αν ο ανάδοχοσ ηθτιςει τθ διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ, λόγω παρζλευςθσ τθσ οριακισ προκεςμίασ με 

υπαιτιότθτα του φορζα καταςκευισ ι του κυρίου του ζργου, θ απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ 

υπθρεςίασ πρζπει να κοινοποιθκεί αμελλθτί ςτον ανάδοχο μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) 

θμερϊν. Μζχρι τότε, όπωσ και ςε περίπτωςθ απορριπτικισ απόφαςθσ, οι εργαςίεσ ςυνεχίηονται 

μζχρι τθν επίλυςθ τθσ ςχετικισ διαφοράσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

7. Το δικαίωμα του αναδόχου για αίτθςθ διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που 

προβλζπονται από τισ περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2, αςκείται μόνο μετά πάροδο τριϊν (3) μθνϊν από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, αν ςε αυτιν δεν ορίηεται διαφορετικά ςχετικά με τθν ζναρξθ των 

εργαςιϊν ι από τθν κοινοποίθςθ τθσ διαταγισ διακοπισ των εργαςιϊν. Θ αίτθςθ επιδίδεται με 

δικαςτικό επιμελθτι ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία και κοινοποιείται ςτον κφριο του ζργου, όταν 

αυτόσ δεν ταυτίηεται με τον φορζα καταςκευισ του ζργου. Για τθν αίτθςθ αποφαςίηει θ 

διευκφνουςα υπθρεςία που κοινοποιεί τθν απόφαςι τθσ ςτθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι. 

8. Στισ περιπτϊςεισ που δεν προβλζπεται διαφορετικά, αν δεν εκδοκεί απόφαςθ μζςα ςε δφο (2) 

μινεσ από τθν επίδοςθ τθσ αίτθςθσ ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία, κεωρείται ότι θ αίτθςθ ζγινε δεκτι. 

Θ αποδοχι τθσ διάλυςθσ επζχει τθ κζςθ τθσ βεβαίωςθσ για τθν περαίωςθ των εργαςιϊν. Στισ 

περιπτϊςεισ διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ, μπορεί να διενεργθκεί θ παραλαβι, χωρίσ να απαιτείται θ 

παρζλευςθ του χρόνου εγγφθςθσ, αν από τθ φφςθ των εργαςιϊν δεν δικαιολογείται θ ςυντιρθςι 

τουσ, οφτε απαιτείται θ δοκιμαςία του χρόνου.  

 

Ματαίωςθ διάλυςθσ 

1. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ςυμφωνεί μπορεί να ματαιωκεί θ διάλυςθ, αφοφ αποηθμιωκεί ο 

ανάδοχοσ για τισ κετικζσ του μόνο ηθμίεσ που προκλικθκαν από τθν κακυςτζρθςθ τθσ ζναρξθσ ι τθ 

διακοπι των εργαςιϊν. 

2. Για τθ ματαίωςθ τθσ διάλυςθσ, ο ανάδοχοσ υποβάλλει οίκοκεν ι φςτερα από πρόςκλθςθ τθσ 

υπθρεςίασ ςχετικι αίτθςθ με ςτοιχεία υπολογιςμοφ τθσ αποηθμίωςθσ που αξιϊνει. Θ Διευκφνουςα 

Υπθρεςία διαβιβάηει τθν αίτθςθ ςτθν προϊςταμζνθ αρχι, με ταυτόχρονθ ςχετικι ειςιγθςι τθσ. Θ 

προϊςταμζνθ αρχι ςυγκροτεί επιτροπι που ερευνά το βάςιμο των απαιτιςεων του αναδόχου και 

εκτιμά το φψοσ των κετικϊν ηθμιϊν που προκλικθκαν από τθν κακυςτζρθςθ τθσ ζναρξθσ ι τθ 

διακοπι των εργαςιϊν. Θ επιτροπι μπορεί να ηθτιςει από τον ανάδοχο πλθροφορίεσ και 

ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία. 

3. Θ ματαίωςθ διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ ςχετικι αποηθμίωςθ εγκρίνονται με απόφαςθ τθσ 

προϊςταμζνθσ αρχισ. Θ ζγκριςθ ματαίωςθσ τθσ διάλυςθσ γίνεται μετά από προθγοφμενθ γραπτι 

αποδοχι του φψουσ τθσ αποηθμίωςθσ από τον ανάδοχο. Θ αποηθμίωςθ δεν μπορεί να είναι 
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ανϊτερθ από αυτι που ζχει εκτιμιςει θ επιτροπι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, εκτόσ αν 

πρόκειται για διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων τθσ ζκκεςθσ τθσ επιτροπισ. Με τθν ζγκριςθ 

τθσ ματαίωςθσ μπορεί να εγκρικοφν και οι αναγκαίεσ προςαρμογζσ ςτισ προκεςμίεσ του ζργου.  

 

Αποηθμίωςθ αναδόχου λόγω διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

1. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, που διαλφεται θ ςφμβαςθ από τον φορζα καταςκευισ ι τον κφριο του 

ζργου και υπό τθν προχπόκεςθ ότι μζχρι το χρόνο εκείνον ζχουν εκτελεςκεί εργαςίεσ αξίασ 

μικρότερθσ από τα τρία τζταρτα (3/4) του αρχικοφ ςυμβατικοφ ποςοφ χωρίσ ανακεϊρθςθ, κακϊσ 

και ςτισ περιπτϊςεισ που διαλφεται θ ςφμβαςθ με αίτθςθ του αναδόχου, καταβάλλεται ςτον 

ανάδοχο, εκτόσ από τθν αξία των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςκεί: 

α) Θ αξία των υλικϊν που ζχουν προςκομιςκεί ι βρίςκονται ςτο ςτάδιο παραγωγισ ι προμικειασ. Θ 

αξία των υλικϊν καταβάλλεται εφόςον είχε δοκεί εντολι να προςκομιςκοφν ι επιβάλλονταν θ 

παραγωγι ι θ προμικεια από το χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν ςε ςυνδυαςμό με τισ ειδικζσ 

ςυνκικεσ του ςυγκεκριμζνου ζργου, που επιβάλλουν τθν προςκόμιςθ, τθν παραγωγι ι προμικεια 

υλικϊν. 

β) Θ αξία του αναπόςβεςτου μζρουσ των εγκαταςτάςεων. Θ αξία αυτι καταβάλλεται μόνον εφόςον 

πρόκειται για τισ πράγματι απαραίτθτεσ για το ζργο εγκαταςτάςεισ, αφοφ λθφκεί υπόψθ θ 

χρθςιμοποίθςι τουσ από τον ανάδοχο ςε άλλα ζργα ι θ υπαίτια παράλειψθ χρθςιμοποίθςισ τουσ. 

γ) Αποηθμίωςθ για το τεκμαιρόμενο όφελοσ που δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του πζντε τοισ 

εκατό (5%) του αρχικοφ ςυνολικοφ ςυμβατικοφ ποςοφ χωρίσ ανακεϊρθςθ, μειωμζνου κατά το ζνα 

τζταρτο (1/4) και φςτερα από αφαίρεςθ τθσ αξίασ των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςκεί, κακϊσ και 

των υλικϊν και του αναπόςβεςτου μζρουσ των εγκαταςτάςεων που θ αποηθμίωςι τουσ 

αναγνωρίηεται ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. Για τον προςδιοριςμό τθσ αποηθμίωςθσ λαμβάνονται 

υπόψθ όλεσ οι ςχετικζσ ςυνκικεσ και ιδίωσ το μζγεκοσ του ζργου, ο χρόνοσ αποδζςμευςθσ του 

αναδόχου και θ ωφζλεια του αναδόχου από άλλθ εργαςία κατά τουσ όρουσ του τελευταίου 

εδαφίου του άρκρου 700 του Αςτικοφ Κϊδικα. 

2. Θ ανωτζρω αποηθμίωςθ, κακϊσ και θ αποηθμίωςθ για το τεκμαιρόμενο όφελοσ του αναδόχου 

προτείνεται από τθν επιτροπι παραλαβισ του ζργου και κακορίηεται με απόφαςθ τθσ 

προϊςταμζνθσ αρχισ κατά τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 43: Τποκατάςταςθ 

1. Θ υποκατάςταςθ του αναδόχου από τρίτο ςτθν καταςκευι μζρουσ ι όλου του ζργου (εκχϊρθςθ 

του ζργου) είναι δυνατι μόνο, αν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 164. Για τθν 

υποκατάςταςθ εκδίδονται: α) διαπιςτωτικι πράξθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ, ςτισ περιπτϊςεισ 

ολικισ ι μερικισ διαδοχισ του αρχικοφ αναδόχου, λόγω εταιρικισ αναδιάρκρωςθσ, 

περιλαμβανομζνων τθσ εξαγοράσ, τθσ απορρόφθςθσ και τθσ ςυγχϊνευςθσ και β) εγκριτικι 

απόφαςθ τθσ ωσ άνω αρχισ, αν ο αρχικόσ ανάδοχοσ ζχει περιζλκει ςε κατάςταςθ αφερεγγυότθτασ, 

ιδίωσ ςτο πλαίςιο προπτωχευτικϊν ι πτωχευτικϊν διαδικαςιϊν. Για τθν ζκδοςθ των ωσ άνω 

ελζγχεται, αν ο νζοσ ανάδοχοσ πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, που κακορίςκθκαν με τθ 

διακιρυξθ του ζργου. Δεν κεωρείται υποκατάςταςθ θ, εκ μζρουσ του αναδόχου, υπεργολαβικι 

ανάκεςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν του ζργου. 

 

2. Σε περίπτωςθ υποκατάςταςθσ λόγω ολικισ ι μερικισ διαδοχισ του αρχικοφ αναδόχου, ςυνεπεία 

εταιρικισ αναδιάρκρωςθσ, ο αρχικόσ ανάδοχοσ απαλλάςςεται από τθν ευκφνθ του προσ τον κφριο 

του ζργου και θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται, αφοφ αντικαταςτακεί από ιςόποςθ 
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εγγφθςθ του νζου αναδόχου. Στθν περίπτωςθ τθσ υποκατάςταςθσ, λόγω αφερεγγυότθτασ του 

αρχικοφ αναδόχου, αυτόσ ευκφνεται μαηί με τον υποκατάςτατο εισ ολόκλθρον προσ τον κφριο του 

ζργου, το προςωπικό του ζργου και οποιονδιποτε τρίτο. 

 

3. Σε ζργα που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ Ζργα Εκνικοφ Επιπζδου κατά το άρκρο 10 του ν. 679/1977 

(Α’ 245), δφναται να εγκρικεί θ υποκατάςταςθ αναδόχου με απαλλαγι από τθν ευκφνθ του αρχικοφ 

αναδόχου, υπό τον όρο ςτθν αίτθςθ του αναδόχου να προςδιορίηεται το τμιμα τθσ εργολαβίασ, για 

το οποίο ηθτείται θ υποκατάςταςθ με απαλλαγι από τθν ευκφνθ και θ πιςτοποίθςθ μετά τθν οποία 

όλεσ οι πλθρωμζσ κα διενεργοφνται απευκείασ ςτον νζο ανάδοχο. Μαηί με τθν αίτθςθ υποβάλλεται 

και διλωςθ του νζου αναδόχου, ότι αποδζχεται το περιεχόμενο τθσ αίτθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

αυτοφ. Με τθν απόφαςθ ζγκριςθσ τθσ υποκατάςταςθσ με απαλλαγι κακορίηονται το τμιμα τθσ 

εργολαβίασ για το οποίο ιςχφει θ υποκατάςταςθ, αν θ υποκατάςταςθ δεν γίνεται για το ςφνολο του 

ζργου, θ πιςτοποίθςθ μετά τθν οποία οι πλθρωμζσ κα διενεργοφνται ςτον νζο ανάδοχο, οι 

εγγυιςεισ του νζου αναδόχου και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα. Στισ περιπτϊςεισ τθσ παροφςασ, ο 

υποκατάςτατοσ του αναδόχου επζχει ςτο εξισ κζςθ αναδόχου και αναλαμβάνει όλεσ τισ ευκφνεσ 

για το ςφνολο του ζργου ι για τα τμιματα του ζργου, που προςδιορίηονται με τθν απόφαςθ 

ζγκριςθσ τθσ υποκατάςταςθσ με απαλλαγι τθσ ευκφνθσ του αρχικοφ αναδόχου. Επίςθσ, 

αναλαμβάνει και τισ υποχρεϊςεισ του αρχικοφ αναδόχου προσ το προςωπικό, που εργάςκθκε ςτο 

ζργο τουσ τελευταίουσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποκατάςταςθ. Οι εγγυιςεισ επ’ονόματι του 

αρχικοφ αναδόχου ι το μζροσ τουσ που ορίηεται με τθν εγκριτικι απόφαςθ αποδίδονται, αφοφ 

προθγουμζνωσ κατατεκοφν νζεσ ιςόποςεσ εγγυιςεισ από τον νζο ανάδοχο. Μόνο μετά τθν 

κατάκεςθ αυτιν επζρχεται θ απαλλαγι του αρχικοφ αναδόχου από τθν ευκφνθ του.  

 

ΑΡΘΡΟ 44: Πτϊχευςθ, κάνατοσ 

1. Αν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει, θ ςφμβαςθ διαλφεται αυτοδίκαια. 

 

2. Σε περίπτωςθ πτϊχευςθσ ενόσ ι μερικϊν από τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ εφαρμόηονται οι 

διατάξεισ τθσ παροφςασ παραγράφου. 

Αν τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ ιταν δφο και πτωχεφςει το ζνα, θ κοινοπραξία κεωρείται διαλυμζνθ 

ωσ προσ τον κφριο του ζργου και θ εργολαβία ςυνεχίηεται υποχρεωτικά για το ςφνολο του ζργου 

από το άλλο μζλοσ μόνο, το οποίο αναλαμβάνει ζναντι του κυρίου του ζργου όλα τα δικαιϊματα και 

τισ υποχρεϊςεισ του μζλουσ που πτϊχευςε και που απορρζουν από τθν εργολαβικι ςφμβαςθ. Αν τα 

μζλθ τθσ κοινοπραξίασ ιταν περιςςότερα από δφο, θ κοινοπραξία ςυνεχίηεται ζναντι του κυρίου του 

ζργου από τα λοιπά μζλθ. Απαιτιςεισ ι υποχρεϊςεισ του μζλουσ ι τθσ κοινοπραξίασ που ςυνεχίηει 

το ζργο ζναντι του μζλουσ που πτϊχευςε κρίνονται κατά τισ διατάξεισ του πτωχευτικοφ δικαίου. Θ 

παράγραφοσ αυτι εφαρμόηεται ανάλογα και ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ δφο ι περιςςότερων μελϊν 

τθσ κοινοπραξίασ. Αν κθρυχκοφν ςε πτϊχευςθ δφο ι περιςςότερα από τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ και 

από τθν αιτία αυτι εκτίκεται ςε κίνδυνο θ προςικουςα εκτζλεςθ τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ, ο 

κφριοσ του ζργου μπορεί κατά τθν κρίςθ του να διαλφςει τθ ςφμβαςθ, αηθμίωσ γι’ αυτόν. 

 

3. Αν ο ανάδοχοσ είναι ατομικι επιχείρθςθ και αποβιϊςει αυτόσ που τθν αςκεί, θ ςφμβαςθ 

διαλφεται αυτοδίκαια, εκτόσ αν εγκρικεί από τθν προϊςταμζνθ αρχι θ αποπεράτωςθ των εργαςιϊν 

από τουσ κλθρονόμουσ, οι οποίοι ςτθν περίπτωςθ αυτι αναλαμβάνουν όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και τα 

δικαιϊματα του αναδόχου. Θ ζγκριςθ γίνεται φςτερα από αίτθςθ των κλθρονόμων που πρζπει να 

υποβλθκεί μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από το κάνατο του αναδόχου. 



ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΙΛΥΟΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΒΟΛΟΥ 
ΤΕΥΧΘ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ –  Σ.Υ. 

 

 73 

 

4. Σε περίπτωςθ κανάτου ενόσ ι περιςςότερων φυςικϊν προςϊπων που μετείχαν ςτθν κοινοπραξία 

με τισ ατομικζσ τουσ επιχειριςεισ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παροφςασ παραγράφου. Αν μζλθ 

τθσ κοινοπραξίασ ιταν δφο φυςικά πρόςωπα που μετείχαν ςε αυτιν με τισ ατομικζσ τουσ 

επιχειριςεισ και πεκάνει ο ζνασ, θ κοινοπραξία κεωρείται διαλυμζνθ ωσ προσ τον κφριο του ζργου 

και θ εργολαβία ςυνεχίηεται για το ςφνολο του ζργου υποχρεωτικά από το άλλο μζλοσ που 

αναλαμβάνει απζναντι ςτον κφριο του ζργου όλα τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ αυτοφ που 

πζκανε. Οι ςχζςεισ που προκφπτουν από τθν εργολαβία μεταξφ των κλθρονόμων του κανόντα και 

του άλλου μζλουσ τθσ κοινοπραξίασ ρυκμίηονται κατά τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα. Αν τα μζλθ 

τθσ κοινοπραξίασ ιταν περιςςότερα από δφο, θ κοινοπραξία ςυνεχίηεται μεταξφ των λοιπϊν που 

αναλαμβάνουν απζναντι ςτον κφριο του ζργου όλα τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του 

κανόντοσ, που προκφπτουν από τθν εργολαβικι ςφμβαςθ, ενϊ κατά τα λοιπά εφαρμόηονται 

ανάλογα οι διατάξεισ των προθγοφμενων εδαφίων.  

 

ΑΡΘΡΟ 45: ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΕΚΣΕΛΕΘ- ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΟ - ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΘ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  

 

1. Πταν ςυνάπτεται ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου μεταξφ του αναδόχου δθμόςιου ζργου και άλλθσ 

εργολθπτικισ επιχείρθςθσ, για τθν καταςκευι μζρουσ του ζργου που ζχει αναλθφκεί από τον 

ανάδοχο (υπεργολαβία), ο υπεργολάβοσ κεωρείται «εγκεκριμζνοσ» με τισ ςυνζπειεσ του παρόντοσ, 

μετά από ζγκριςθ του κυρίου του ζργου ι του φορζα καταςκευισ, όταν ςυντρζχουν οι εξισ 

προχποκζςεισ 

 

α) Ο υπεργολάβοσ ζχει τα αντίςτοιχα προςόντα για τθν εκτζλεςθ του ζργου που αναλαμβάνει και 

ανικει ςε τάξθ και κατθγορία ζργου, αντίςτοιχθ με το ποςό τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου και 

β) Ο ανάδοχοσ, πριν από τθν εγκατάςταςθ του υπεργολάβου ςτο ζργο, ζχει γνωςτοποιιςει ςτον 

κφριο του ζργου ι ςτον φορζα καταςκευισ τθ ςφμβαςθ υπεργολαβίασ. 

 

Θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι μπορεί με απόφαςι τθσ, που εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία 

δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν ανωτζρω γνωςτοποίθςθ, να μθν εγκρίνει τθν υπεργολαβία αυτιν. 

2. Θ ζγκριςθ τθσ υπεργολαβίασ ζχει τισ εξισ ςυνζπειεσ: 

α) Το ποςό τθσ ςφμβαςθσ τθσ υπεργολαβίασ, όπωσ αυτό προκφπτει ιδίωσ, από τα τιμολόγια που 

εκδίδονται από τον υπεργολάβο προσ τον ανάδοχο, λαμβάνεται υπόψθ για τον υπολογιςμό τθσ 

εμπειρίασ. 

β) Για το ποςό τθσ ςφμβαςθσ υπεργολαβίασ, ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται πιςτοποιθτικό εμπειρίασ 

για χριςθ ςτο ΜΘ.Ε.Ε.Δ.Ε., ενϊ τα ςτελζχθ του αναδόχου δικαιοφνται πιςτοποιθτικό εμπειρίασ, το 

οποίο για τθν εξζλιξθ ςτο Μ.Ε.Κ, ανάγεται ςτο μιςό του χρόνου επίβλεψθσ. 

 

3. Εφόςον, προκφπτει υποχρζωςθ από τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ ι αν ο ανάδοχοσ πρότεινε 

ςυγκεκριμζνουσ υπεργολάβουσ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, υποχρεοφται, κατά τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ, να προςκομίςει τθν υπεργολαβικι ςφμβαςθ. Θ διευκφνουςα 

υπθρεςία μπορεί να χορθγιςει προκεςμία ςτον ανάδοχο κατ’ αίτθςι του, για τθν προςκόμιςθ τθσ 

υπεργολαβικισ ςφμβαςθσ με τον αρχικϊσ προτακζντα υπεργολάβο ι άλλον, που διακζτει τα 

αναγκαία κατά τθν κρίςθ τθσ υπθρεςίασ αυτισ προςόντα, εφόςον ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ. 
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4. Επιτρζπεται θ ςφςταςθ κοινοπραξίασ μεταξφ εργολθπτικϊν επιχειριςεων, για τθν καταςκευι 

ζργου, το οποίο ζχει αναλάβει μία ι περιςςότερεσ από τισ επιχειριςεισ αυτζσ (καταςκευαςτικι 

κοινοπραξία), αν: α) όλα τα μζλθ τθσ καταςκευαςτικισ κοινοπραξίασ πλθροφν τα κριτιρια των 

άρκρων 73 ζωσ 76, β) το ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ τθσ κοινοπραξίασ γνωςτοποιείται ςτθν 

Ρροϊςταμζνθ Αρχι του ζργου, και γ) ο προχπολογιςμόσ του ζργου υπερβαίνει το όριο τθσ περ. α’ 

του άρκρου 5. Ραράλειψθ τθσ υποχρζωςθσ γνωςτοποίθςθσ επιφζρει ακυρότθτα τθσ ςυμφωνίασ. Θ 

Ρροϊςταμζνθ Αρχι μπορεί να μθν εγκρίνει τθ ςφςταςθ τθσ κοινοπραξίασ, με απόφαςθ που 

λαμβάνεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία δφο (2) μθνϊν από τθν ανωτζρω γνωςτοποίθςθ. Θ 

άπρακτθ πάροδοσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ τεκμαίρεται ωσ απόρριψθ τθσ ςφςταςθσ 

καταςκευαςτικισ κοινοπραξίασ. 

 

5. Ο ανάδοχοσ πρζπει να διατθρεί ςυνολικό ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν καταςκευαςτικι 

κοινοπραξία τουλάχιςτον πενιντα τοισ εκατό (50%). Αν ο ανάδοχοσ είναι κοινοπραξία, πρζπει 

επιπλζον κάκε επιχείρθςθ τθσ κοινοπραξίασ να διατθρεί ελάχιςτο ποςοςτό ςυμμετοχισ δεκαπζντε 

τοισ εκατό (15%), εκτόσ αν θ ςυμμετοχι τθσ ςτθν αρχικι κοινοπραξία ανζρχεται ςε ποςοςτό 

μικρότερο του δεκαπζντε τοισ εκατό (15%), οπότε αυτό ιςχφει ωσ ελάχιςτο ποςοςτό και ςτθν 

καταςκευαςτικι κοινοπραξία. Κάκε άλλθ νζα επιχείρθςθ που μετζχει ςτθν καταςκευαςτικι 

κοινοπραξία πρζπει να ζχει ελάχιςτο ποςοςτό ςυμμετοχισ δεκαπζντε τοισ εκατό (15%). Τα νζα μζλθ 

τθσ καταςκευαςτικισ κοινοπραξίασ, πζραν του αναδόχου, δεν επιτρζπεται να είναι κοινοπραξίεσ. 

 

6. Τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ ευκφνονται εισ ολόκλθρον ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ, για το 

ςφνολο του ζργου 

 

ΑΡΘΡΟ 46: Διοικθτικι επίλυςθ ςυμβατικϊν διαφορϊν 

 
Κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ι τθσ Ρροϊςταμζνθσ 

Αρχισ ι του κυρίου του ζργου, που προςβάλλουν για πρϊτθ φορά δικαίωμα του αναδόχου, χωρεί 

ζνςταςθ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 174 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 47: δικαςτικθ επίλυςθ ςυμβατικϊν διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τθ ςφμβαςθ καταςκευισ 

δθμόςιου ζργου, ανεξάρτθτα από τον χαρακτιρα τθσ ςφμβαςθσ ωσ διοικθτικισ ι ωσ ιδιωτικοφ 

δικαίου, επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο διοικθτικό εφετείο τθσ περιφζρειασ, 

ςτθν οποία εκτελείται το ζργο, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 175 του Ν. 4412/2016. 

 

 
Βόλοσ,  Ιανουάριοσ  2023 

 
 

ΕΓΚΙΘΘΚΕ 

Με τθν υπ’ αρικμ. 54/2023 Απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΜΒ 
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