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ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
To παρόν τεύχος της ΕΣΥ περιέχει τους όρους με τους οποίους, σε συνδυασμό
με την Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) που εγκρίθηκε με την υπ
αριθμ. Γ.Γ.Δ.257/679/11.3.74 απόφαση του ΥΔΕ, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και
σχέδια της μελέτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει
σήμερα, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες
της επίβλεψης, θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο το παρών έργο.
Το

αντικείμενο

της

εργολαβίας

περιγράφεται

αναλυτικά

στην

Tεχνική

Περιγραφή.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για την πλήρη κατασκευή του έργου θα ισχύσουν οι ακόλουθοι κανονισμοί και
Τεχνικές Προδιαγραφές (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) όπως ισχύουν
σήμερα :
1) Τα εγκεκριμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Προδιαγραφές.
2) Ο Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος (ΚΤΧ2008) που εγκρίθηκε με την Δ14/92330/1-7-2008 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ1416/Β/
17-7-2008) καθώς και οι Αποφάσεις και Εγκρίσεις, που αναφέρονται σε
ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού και λοιπών υλικών, σε
εγκρίσεις συστημάτων προέντασης κλπ.
3) Ο νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016), όπως ισχύει.
4) Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ – 2000), όπως ισχύει.
5) Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός – έκδοση 2000 (ΕΑΚ 2000) και
ΕΑΚ-2003 (ΦΕΚ 781/18-6-2003), όπως ισχύει.
6) Οι τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθειας Συρματοπλεγμάτων και Σύρματος
Ραφής, έκδοσης 1973, της τ. Διεύθυνσης Δ4/δ του Υπ. Δ.Ε.
7) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες (ΥΠΕΧΩΔΕ Ε 101-83), ΦΕΚ. Β 363/24-6-1983.
8) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου Δοκιμών Βραχομηχανικής (ΥΠΕΧΩΔΕ
Ε 102-84) και Εργαστηριακών Δοκιμών Βραχομηχανικής (ΥΠΕΧΩΔΕ
Ε 103-84) ΦΕΚ Β 70/8-2-1985.
9) Οι προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ΥΠΕΧΩΔΕ
Ε 105-86), ΦΕΚ Β 955/31-12-86.
10) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ΥΠΕΧΩΔΕ
Ε 106-86) ΦΕΚ Β 955/31-12-1986.

11) Το Π.Δ. 696/74 «Περί αμοιβών μηχανικών και τεχνικών προδιαγραφών μελετών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 515/5.10.1989.
12) Ο κανονισμός προεκτιμουμένων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών σύμφωνα
με το Ν. 3316/2005 (1η και 2η βελτίωση).
13) Το Π.Δ. 778/80 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικών
Εργασιών» και το Π.Δ. 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση
εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος
Πολιτικού Μηχανικού».
14) Τα Πρότυπα ΕΛΟΤ και οι εγκεκριμένες ΕΤΕΠ που εγκρίθηκαν με την
απόφαση αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/30-7-2012 «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) του Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.
15) Οι Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών του Π.Δ. 696/74 όπως αυτό έχει
τροποποιηθεί και ισχύει λαμβανομένης υπόψη και της Εγκυκλίου 38/2005
(αριθ. πρωτ. 3434/38/15.11.2005 - ορθή επανάληψη της 23.11.2005) της
ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων».
16) Οι Κανονισμοί περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών
εργασιών όπως ισχύουν σήμερα.
17) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π) Έργων Οδοποιίας, έκδοσης
1966 και μετά, του τ. Υπουργείου Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκαν
με το ΦΕΚ Β/2221/30-7-2012 όπως ισχύουν σήμερα.
18) Οι προσωρινές Π.Τ.Π Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩΔΕ που δεν έχουν καταργηθεί
(Κωδικοποίηση 1964), όπως ισχύουν σήμερα.
19) Οι ισχύουσες Προδιαγραφές τ. ΥΔΕ για τις Γεωτεχνικές και Γεωλογικές
Έρευνες και Μελέτες.
20) Η Τεχνική Συγγραφή υποχρεώσεων (ΤΣΥ) του ΥΠΕΧΩΔΕ που εγκρίθηκε με
τις αποφάσεις Δ17α/01/93/ΦΝ437/1.10.04, Δ17α/03/101/ΦΝ437/18.10.04
και Δ17α/02/101/ΦΝ437/18.10.04 του ΥΠΕΧΩΔΕ.
21) Το Π.Δ. 334/94 (Φ.Ε.Κ. 176Α/25.10.94) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών»
και η οδηγία ΕΟΚ 93/68.
22) Το Π.Δ. 305/96 (Φ.Ε.Κ. 212Α/29.8.96) περί ελαχίστων προδιαγραφών
ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά
εργοτάξια και οι λοιπές σχετικές διατάξεις.
23) Ο «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων», που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 7ζ του άρθρου 53

του

Ν.4412/2016,

δημοσιεύθηκε

στην

Εφημερίδα

της

Κυβέρνησης

ΦΕΚ1746/Β/19-05-2017 και εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων (του Βιβλίου 1 και του Βιβλίου 2 του
Ν.4412/2016) με χρόνο έναρξης την 15η Ιουλίου 2017 και μετέπειτα
(ΦΕΚ1994/Β/2017) όπως ισχύει.
24) Οι ειδικές απαιτήσεις που ισχύουν για την εκτέλεση του παρόντος έργου και
επισυνάπτονται στην παρούσα μελέτη.
25) Τα συμβατικά τεύχη.
26) Οι Κανονισμοί, διατάξεις κλπ. που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη και
κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει σχετικά με την εκτέλεση έργων και ασφάλεια των κατασκευών και των εργοταξίων κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας.
27) Το Π.Δ.121/01 (ΦΕΚ 112Α/6-6-2001) «Επιβολή προστίμου για παράβαση
διατάξεων του άρθρου 21 του Νόμου 1418/84», η ΔΙΠΑΔ/οικ/611/24-7-01
Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1013Β/2-8-01) «Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητος Έργου», η ΔΕΕΠΠ οικ.502/13-10-2000 (ΦΕΚ 1265Β/1810-00) Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Εκπόνηση και Εφαρμογή Προγραμμάτων Ποιότητας στα Δημόσια Έργα» και η ΔΙΠΑΔ/οικ/501/2003 (ΦΕΚ
928Β/4-7-03) Απόφαση ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση οδηγιών υποχρεωτικής
εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος
Ποιότητας Μελέτης».
28) Οι Γερμανικοί Κανονισμοί ή αντίστοιχοι κανονισμοί άλλων Χωρών σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κανονισμούς και αποφάσεις.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
3.1. Η συμμετοχή στη δημοπρασία (υποβολή προσφοράς) αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν πλήρη γνώση όλων των συμβατικών σχεδίων
και τευχών της εργολαβίας - που αναφέρονται στη Διακήρυξη - και ότι κατά την
σύνταξη της προσφοράς των έλαβαν υπόψη τους όλους του όρους των
στοιχείων αυτών.
3.2. Η συμμετοχή στη δημοπρασία (υποβολή προσφοράς) αποτελεί ακόμη αμάχητο
τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως την φύση
και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών
συνθηκών κατασκευής του, τις πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή
οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφών, τη μεταφορά, διάθεση, διαχείριση

και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης, τις μετεωρολογικές
συνθήκες που συνήθως επικρατούν, τη μορφή και κατάσταση του εδάφους, το
είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλικών που βρίσκονται στη περιοχή του
έργου και μπορούν να εκμεταλλευθούν, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα,
υλικά και υπηρεσίες) που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη και κατά την
εκτέλεση των εργασιών και γενικά οποιαδήποτε άλλα θέματα μπορούν κατά τον
οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος
αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.
3.3. Η υπογραφή από τον ανάδοχο της σύμβασης κατασκευής του παρόντος έργου,
σημαίνει ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παραπάνω όρους και συνθήκες. Η
τυχόν παράλειψή του να ενημερωθεί για κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά
τους όρους της σύμβασης και τις συνθήκες κατασκευής του έργου, δεν τον
απαλλάσσει από την ευθύνη του για τη πλήρη συμμόρφωση με τις συμβατικές
του υποχρεώσεις.
3.4. Επισημαίνεται ότι το τελικώς παραδοτέο αντικείμενο πρέπει να είναι κατασκευασμένο έντεχνα και σύμφωνα με την μελέτη και τους κανόνες της τέχνης και της
επιστήμης. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προστασία των υφισταμένων υφιστάμενων ιδιοκτησιών κατάντη των έργων κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Όπου απαιτείται θα πρέπει με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου,
να λαμβάνονται προσωρινά προστατευτικά μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης
ζημιών, φθορών και ρύπων .

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
Συμβατικά στοιχεία της υπόψη εργολαβίας ορίζονται, όσα αναφέρονται στο
ειδικό άρθρο της διακήρυξης και ισχύουν με την ίδια σειρά προτεραιότητας,
στην περίπτωση που εμφανίζεται ασυμφωνία όρων μεταξύ τους, η σειρά ισχύος
αυτών καθορίζεται ως εξής:
1. Το συμφωνητικό
2. Η παρούσα Διακήρυξη
3. Η οικονομική προσφορά
4. Το τιμολόγιο Μελέτης
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
6. Το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης

9. Οι Εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την
Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από
τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους Δημοπράτησης, όπως τελικά θα
εγκριθούν από την Υπηρεσία
10. Το χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως τελικά θα
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 1 Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια
Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:
1. η αρ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/04-05-2017 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Φ.Ε.Κ.1746/Β/19-05-2017), περί «Κανονισμού
Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» σύμφωνα με το άρθρο 53, παράγραφος 7ζ του Ν.4412/2016,
2. οι Ευρωκώδικες,
3. οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.), που εγκρίθηκαν με την υπ’
αριθμ.ΔΙΠΑΔ/οικ/273/17.7.2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης -Ανταγωνιστικότητας

-

Υποδομών

-

Μεταφορών

-

Δικτύων

(ΦΕΚ

2221Β’/30.7.2012),
4. οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (ή του τ.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή του τ. Υ.Δ.Ε.), εφόσον δεν αντίκεινται στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές(Ε.ΤΕ.Π.),
5. οι Προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.S.Ο.
Σε κάθε περίπτωση όμως, από όλα τα παραπάνω συμβατικά στοιχεία και
τεύχη, κατά την εκτέλεση του έργου, θα υπερισχύει η σύμβαση κατασκευής του
έργου όπως θα υπογραφεί μετά την απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας,
προς την οποία θα είναι σύμφωνη.
Ο ανάδοχος πριν την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε
συσχετισμό και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφόμενων στοιχείων και σε
περίπτωση ασυμφωνίας, να ζητήσει έγγραφα έγκαιρα από τον εργοδότη τη
σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά,
χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύμφωνα με τη σύμβαση
αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της μελέτης του έργου και τα
καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με το

άρθρο 72, παράγραφος 1β του Ν. 4412/2016. Οι ανωτέρω εγγυήσεις καλής
εκτέλεσης παρέχονται κατά εφαρμογή του άρθρου 72, παράγραφος 3 του Ν.
4412/2016 από πιστωτικά ιδρύματα που προσδιορίζονται στην παρακάτω
παράγραφο. Σε περίπτωση αμφιβολιών για την εγκυρότητα του πιστωτικού
ιδρύματος που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή, αποφασίζει γραπτά η Τράπεζα
της Ελλάδος. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.
2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα,
ανεξαρτήτως του ύψους των.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Η συνολική προθεσμία περάτωσης κατασκευής όλου του έργου, εξοπλισμένου
και έτοιμου προς λειτουργία, λήγει σε ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης του έργου. Η έναρξη των εργασιών από μέρους του
αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η προτεραιότητα εκτέλεσης των εργασιών κατά ολοκληρωμένα τμήματα θα καθορισθεί με την έγκριση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου. Παράταση της προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται στον
ανάδοχο, εάν ισχυριστεί άγνοια για:


τις τοπικές συνθήκες στην περιοχή, όπου εκτελείται το έργο,



τον χρόνο εκμετάλλευσης των πηγών λήψης των υλικών για τα τεχνικά έργα
(π.χ. λατομεία) ή των δανείων υλικών για επιχώματα (π.χ. χείμαρροι,
ορυχεία),



τη σύγχρονη εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο και από άλλες εργολαβίες ή από τυχόν άλλες εργολαβίες,
που θα βρίσκονται εν ενεργεία κοντά στις πηγές λήψης υλικών,



την κατάσταση των οδών προσπέλασης των πηγών λήψης υλικών και των
συνθηκών για τη διάνοιξη νέων οδών,



τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή,



τη δυνατότητα εξεύρεσης προσωπικού, μηχανημάτων κλπ.

Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 147, παράγραφος 8 του Ν. 4412/2016. Όλες οι προθεσμίες αρχίζουν
από την υπογραφή της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
7.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε 20 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
να συντάξει και υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.
1418/84, όπως ισχύει σήμερα (άρθρο 46 παρ 1 & 2, άρθρο 48 παρ. 7 του
Ν.3669/2008). Το διάγραμμα αυτό θα συνταχθεί με βάση το άρθρο 32 του Π.Δ.
609/85 ως ισχύει (άρθρο 46 του Ν. 3669/2008), με τη μορφή δικτυωτής ανάλυσης (PERT-CPM) και σ’ αυτό θα τηρούνται η συ) και σ’ αυτό θα τηρούνται η συνολική και οι προβλεπόμενες
τμηματικές προθεσμίες, θα συνοδεύεται δε από γραμμικό διάγραμμα και
σχετική έκθεση. Στο υπ’ όψη χρονοδιάγραμμα η χρονική μονάδα που θα
χρησιμοποιείται και θα απεικονίζεται θα είναι η εβδομάδα. Το χρονοδιάγραμμα
θα συνταχθεί με την απαιτούμενη προσοχή ώστε να προσδιορίζονται με ακρίβεια οι κρίσιμες διαδρομές οι οποίες θα διασφαλίζουν την έγκαιρη περάτωση
του έργου. Το χρονοδιάγραμμα θα μπορεί να αναθεωρείται, ώστε να
προσαρμόζεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες του
εργοταξίου, τυχόν δε αποκλίσεις θα αιτιολογούνται και θα επισημαίνεται ο
τρόπος με το οποίο θα καλύπτονται (εντατικοποίηση ορισμένων εργασιών,
αύξηση ωραρίου, πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, πρόσθετος εξοπλισμός
κ.λπ.), ώστε να μην επηρεάζονται οι κρίσιμες διαδρομές και κατά συνέπεια η
συνολική περαίωση του έργου, από τις επί μέρους αυτές καθυστερήσεις. Κάθε
χρονοδιάγραμμα

αρχικό

ή

αναθεωρημένο

θα

συνοδεύεται

από

την

προβλεπόμενη χρηματική απορρόφηση κατά μήνα (εργασίες με ΓΕ+ΟΕ,
Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) για τη συνολική διάρκεια του έργου. Η απεικόνιση της
προβλεπόμενης απορρόφησης θα παρέχεται και σε γραμμικό διάγραμμα
(χρόνος - ποσά). Κάθε υποβαλλόμενη μηνιαία πιστοποίηση θα συνοδεύεται με
αντίστοιχο διάγραμμα απορρόφησης όπου θα εμφανίζονται με διαφορετικά
χρώματα, η προβλεπόμενη και η πραγματική απορρόφηση του έργου.
7.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης μέσα σε 20 ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης να συντάξει και υποβάλει το οργανόγραμμα του εργοταξίου στο
οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού
και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2229/94 (άρθρο 46 παρ. 1 & 2
του Ν. 3669/2008).

7.3. Η απόφαση έγκρισης του υπόψη χρονοδιαγράμματος εκδίδεται εγγράφως από
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την
υποβολή του χρονοδιαγράμματος από τον Ανάδοχο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι
σχετικές διατάξεις του άρθρου 32 του Π.Δ. 609/85 ως ισχύει (άρθρο 46 του Ν.
3669/2008). Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις
του αναδόχου σχετικά με την σειρά και διάρκεια κατασκευής των έργων.
7.4. Στο χρονοδιάγραμμα θα φαίνεται η σειρά εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών.
7.5. Το χρονοδιάγραμμα, όπως θα τροποποιηθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία,
είναι υποχρεωτικό για τον Ανάδοχο, θα αποτελεί τον πίνακα εκτέλεσης των
εργασιών και τυχόν υπέρβαση των επί μέρους προθεσμιών συνεπάγεται τις
προβλεπόμενες από τη Σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Στην περίπτωση που γίνει υπέρβαση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας ή
των τυχόν τμηματικών προθεσμιών κατασκευής του έργου επιβάλλονται στον
ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 148 του
Ν. 4412/2016, δηλαδή για κάθε μέρα υπαίτιας από μέρους της υπέρβασης της
συνολικής προθεσμίας ορίζεται ποινική ρήτρα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της
μέσης ημερησίας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το
είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής
συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε
ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερησίας αξίας του
έργου.
Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της
σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και
χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη
συνολική προθεσμία του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την
υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά
ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση υπέρβασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ανά ημέρα υπαίτιας υπέρβασης ίση με το
1/10000 του συνολικού ποσού της σύμβασης για αριθμό ημερών ίσο με το
τριάντα τοις εκατό (30%) της κάθε μιας προβλεπόμενης στη σύμβαση ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας.
Σε περίπτωση υπέρβασης των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίσης με το 1/10000 του συνολικού ποσού της

σύμβασης για αριθμό ημερών ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) της κάθε μιας
αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό
της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών (ενδεικτικών
και αποκλειστικών) δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό
(3%) του συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.. Εάν ο ανάδοχος δεν
εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφώνεται με τις
γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο,
κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 160 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας που του δίνονται σύμφωνα με τη
σύμβαση ή το νόμο μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από την εργολαβία. Ιδιαίτερα
ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος αν καθυστερήσει την έναρξη των
εργασιών ή την υποβολή του χρονοδιαγράμματος ή καθυστερεί την πρόοδο
των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του
έργου ή αν οι εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες, ή τα υλικά που
χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, αν δεν εφαρμόζει τα
εγκεκριμένα σχέδια ή αν συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων
ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος ή αν έληξε η
ολική προθεσμία του έργου χωρίς αυτό να έχει αποπερατωθεί. Κατά τα λοιπά
ισχύει το άρθρο 6 του Ν. 3263/2004. Ειδικότερα ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εάν συντρέχουν μία από τις περιπτώσεις της παραγράφου
2 του άρθρου 6 του Ν. 3263/2004 (άρθρο 61 του Ν. 3669/2008).

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΕΝΣΤΑΣΗ, ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Κατά των πράξεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που προσβάλλει έννομο
συμφέρον του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση ασκείται με κατάθεση στη
Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 15 ημερών, από την
κοινοποίηση της πράξης.

Η ένσταση απευθύνεται στην προϊσταμένη αρχή,

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως ορίζεται στο
άρθρο 174, 175 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 11ο - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ–ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
11.1. Για τις αυξομειώσεις του συμβατικού αντικειμένου ισχύουν τα οριζόμενα στους
Ν. 1418/84, 2229/94, Ν. 2338/95, 2372/96 και τα Π.Δ. 609/85, 286/94, 402/96
και 210/97, ως ισχύουν (άρθρο 57 του Ν. 3669/2008).
11.2. Για την περίπτωση που παραστεί ανάγκη κανονισμού τιμών μονάδας νέων
εργασιών εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 1418/84, ως ισχύει
και όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, Ν. 2338/95 και το Ν. 2372/96, στο
άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85 ως ισχύει και όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.
286/94 και 210/97 (άρθρα 56 & 57 του Ν. 3669/2008) και τα ισχύοντα Αναλυτικά Τιμολόγια (Αναλύσεις Τιμών), τα οποία είναι:
α. Το εγκεκριμένο Ενιαίο Τιμολόγιο εργασιών της κατηγορίας Οικοδομικών
Έργων όπως αυτό ισχύει με την έκδοση Δ17α/04/114/ΦΝ 437 του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 3/08/07 (ΦΕΚ. 1584/Β’).
β. Τα Ενιαία Τιμολόγια εργασιών δημοπράτησης Δημοσίων Έργων Οδοποιΐας,
Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου όπως αυτά ισχύουν με την έκδοση Δ17α/
04/114/ΦΝ 437 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 3/08/07 (ΦΕΚ.1584/Β’).
11.3. Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης
νέων επί μέρους εργασιών, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της
Υπηρεσίας, θα συντάσσεται αντίστοιχα Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Εργασιών. Η δαπάνη των εργασιών αυτών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της
σύμβασης. Οι νέες αυτές τιμές θα προσαυξάνονται κατά 18% για το όφελος
κ.λπ., του αναδόχου και θα απομειώνεται η τιμή αυτή με την έκπτωση της
εργολαβίας. Επίσης, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλαττον» δαπανών
σύμφωνα με την εγκύκλιο 36/19-10-05 (αρ. πρωτ. Δ17α/08/158/ΦΝ 437) του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ–ΕΛΕΓΧΟΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
12.1. Ανεξάρτητα από εργαστηριακά μέσα και εργαστηριακό προσωπικό της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, ο ανάδοχος οφείλει εφ’ όσον του ζητηθεί από την
Υπηρεσία, να διαθέσει με μέριμνα και δαπάνες του, τα κατάλληλα όργανα,
συσκευές και προσωπικό, προς εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών ελέγχου.
12.2. Τα αποτελέσματα των υπ’ όψη δοκιμών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εντός
δύο ημερών από του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται
χρονικό διάστημα για τον έλεγχο, άλλως δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη. Οι πάσης φύσεως δοκιμές, με ακριβή στοιχεία των θέσεων και του είδους των
δοκιμών, καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα που συνοδεύει τις πιστοποιήσεις

και τις τμηματικές προσωρινές επιμετρήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
τους.
12.3. Ανεξάρτητα από τις εργαστηριακές εξετάσεις και δοκιμές που θα γίνουν από
τον ανάδοχο, η Υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε λήψη δειγμάτων και σε
εργαστηριακή εξέτασή τους, για ενδελεχή ποιοτικό έλεγχο των εκτελουμένων
εργασιών.
12.4. Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία που θα αφορά είτε υλικό, είτε εργασία, δεν
θα παρέχει στον ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας ανάλογη παράταση προθεσμίας, για οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστημα θα χρειασθεί για την εκτέλεση της διαπίστωσης αν ένα υλικό ή εργασία
είναι δόκιμα ή όχι.
12.5. Ειδικά αναφέρεται η υποχρέωση του Αναδόχου για τη διεξαγωγή δοκιμαστικών
εξολκεύσεων αγκυρίων με σκοπό τον προσδιορισμό της πλευρικής τριβής
αγκυρίου - εδάφους και την επιβεβαίωση ή όχι της αντίστοιχης τιμής που
υιοθετήθηκε στη μελέτη.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών πρέπει να συντάσσονται αμέσως μετά την
εκτέλεση των εργασιών. Στις επιμετρήσεις και στα πρωτόκολλα εργασιών, επί
πλέον των ποσοτικών ενδείξεων και των εργασιών, θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με την κατά δόκιμο τρόπο και σύμφωνα προς τους συμβατικούς
όρους εκτέλεση των εργασιών, προκειμένου δε περί των υλικών, θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με τα φυσικά εργαστηριακά χαρακτηριστικά και
την καταλληλότητά τους εν γένει. Για τη διοίκηση του έργου έχει γενική εφαρμογή το άρθρο 6 του Ν. 1418/84 ως ισχύει (άρθρο 36 παρ 1,4,6 & 7 του Ν.
3669/2008).
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ
14.1. Το έργο διευθύνεται εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης, από πληρεξούσιο
αντιπρόσωπό της αποδεκτό από την Υπηρεσία, που πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή και από τον
ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης.
14.2. Όλοι οι Μηχανικοί πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η Διευθύνουσα
το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση από το
εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολούμενου σε αυτό στην περίπτωση που τον
θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο.

14.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, για το προσωπικό του, να προσκομίσει στη Δ/νουσα
Υπηρεσία βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 139
του Ν.4412/2016.
14.4 Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος ελληνικό ή
αλλοδαπό θα πληροί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας. Οι αλλοδαποί θα πρέπει να έχουν την σχετική άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
14.5 Ο εκπρόσωπος του αναδόχου ορίζεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 135 και 140 του Ν. 4412/2016.
14.6 Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου μπορεί να αλλάζει με απόφαση
της Δ/νουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 139
του Ν.4412/2016. Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη καθημερινή παρουσία ενός
τουλάχιστον διπλωματούχου μηχανικού είναι απαραίτητη. Η παράβαση των
διατάξεων του άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για τον οικονομικό
φορέα, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της.
14.7 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 138 και 139 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 15o: ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο καθορισμός από τα εγκεκριμένα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, των οποιωνδήποτε στοιχείων ή οδηγιών για την
εκτέλεση των εργασιών, σχετικά με τις μερικές διαστάσεις και τους τρόπους κατασκευής, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε
μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων κατασκευών που
συνθέτουν κάθε επιφάνεια, χώρο ή λειτουργία του έργου.
Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων, διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν
ορίζεται κάτι από τα σχέδια της μελέτης ή από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας
ή από τις οδηγίες και τις διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα
του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή και
καλή εμφάνιση του όσο και ως προς την άμεση σύνδεση του με τα υπόλοιπα
(εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του έργου.
Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα ολοκληρώνεται άμεσα θα πρέπει να
κατασκευάζεται με την δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνομα. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής, ο Ανάδοχος
υποχρεούται στη συμπλήρωση ή επανόρθωση στον χρόνο που θα ορίσει η
Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για

λογαριασμό του, “άνευ ετέρου” και με την τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.
ΑΡΘΡΟ 16ο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ-ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ- ΜΗΤΡΩΟ
ΕΡΓΟΥ
16.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την παράδοση των εργασιών και πριν από
την προσωρινή παραλαβή, να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε
έξη (6) αντίγραφα στην Υπηρεσία τα παρακάτω:
16.1.1. Ακριβή διαγράμματα 1:50, στα οποία θα αναγράφονται τα πραγματικά
στοιχεία των επί μέρους τμημάτων, διαστάσεις, θέσεις, διατομές κ.λπ.,
πλήρως ανταποκρινόμενα με τα πραγματικώς εκτελεσθέντα έργα.
16.1.2. Κατασκευαστικά αρχιτεκτονικά σχέδια με κλίμα 1 :50.
16.1.3. Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων σε κλίμακα 1:50, όπως
ακριβώς αυτές εκτελέσθηκαν που θα περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα διάταξης και εκτέλεσης των εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης, όπου θα σημειώνεται η θέση, το μέγεθος και η συνδεσμολογία των
συσκευών, των μηχανημάτων, των δικτύων κ.λπ.
16.1.4. Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης στο οποίο θα αναφέρονται η πορεία εκτέλεσης του έργου, τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση και
πως επιλύθηκαν και γενικά ότι έχει σχέση με το ιστορικό της εκτελέσεως
του υπόψη έργου. Επίσης, θα περιέχει οδηγίες για τη σωστή συντήρηση
των έργων μετά το πέρας της κατασκευής τους. Στους τίτλους των
σχεδίων και του τεύχους θα υπάρχει η ένδειξη: «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ» και θα είναι σχεδιασμένα σε Η/Υ με κατάλληλα προγράμματα.
Όλα τα σχέδια, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει εκτός
από τη συνήθη μορφή σε χαρτί και ψηφιοποιημένα (ηλεκτρονική σχεδίαση)
16.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δαπάνες τους
έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες πριν από την έναρξη των εργασιών,
κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου και μετά το πέρας των
εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται όλες οι όψεις σύμφωνα με τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς και
καλλιτεχνικές. Το μητρώο του έργου θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 136 του Ν. 4070 (ΦΕΚ 82 Α/10-4-2012)
και θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει εκτός των ανωτέρω, τα
πιστοποιητικά όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και/ή ενσωματώθηκαν
στο έργο.

ΑΡΘΡΟ 17o: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
17.1 Με τη λήξη της προθεσμίας της περάτωσης του συνόλου των εργασιών, ο
επιβλέπων αναφέρει στη Δ/νουσα το έργο Υπηρεσία εάν το έργο έχει περαιωθεί
και έχουν υποστεί τις απαραίτητες δοκιμές και τότε ο Προϊστάμενος εκδίδει
βεβαίωση για τον χρόνο περάτωσης των εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 168
του Ν. 4412/2016.
17.2 Μετά τη Βεβαίωση Περάτωσης των εργασιών, το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.4412/2016.
17.3 Στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/2016 και διενεργείται
μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης,.
17.4 Η Προσωρινή παραλαβή δεν θα γίνεται, εάν δεν περιληφθεί στο σχετικό πρωτόκολλό της, το πρωτόκολλο δοκιμών εγκαταστάσεων.
17.5 Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύει και η εγκύκλιος
30/2000

(Υ.Α.

433/19-9-2000

απόφαση

Υ.ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε.

(ΦΕΚ1176/22-9-2000/Β), σχετικά με την καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας
και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική
παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου. Σύμφωνα με αυτήν η επιτροπή παραλαβής
του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το παραλαμβανόμενο προσωρινό
ή οριστικό έργο, έχει καταρτιστεί Φ.Α.Υ. και ότι αυτός είναι ενημερωμένος
σύμφωνα με τις διατάξεις. Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο
σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής και η επιτροπή δεν θα προβαίνει στην
Παραλαβή, εάν δεν υφίσταται ο Φ.Α.Υ., ή εάν δεν είναι αρκούντως
ενημερωμένος. Στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής θα αναφέρεται ακόμη
ότι ο Φ.Α.Υ. εφαρμόστηκε και ενημερώθηκε μετά την οριστική παραλαβή, ή ότι
συμπληρώθηκε με τις εργασίες που εκτελέστηκαν σε εφαρμογή των
παρατηρήσεων για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων.

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για
οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια
υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημιά του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των
κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις
υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές

του δαπάνες. Κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 58 του Ν. 3669/2008 όπως ισχύει
σήμερα.
ΑΡΘΡΟ 19ο: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Ο Διευθύνων, από μέρους της αναδόχου επιχείρησης του έργου, υποχρεούται
μετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν ή διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις μεταβάσεις για
επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή σε άλλους τόπους
παραγωγής.

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
20.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τμήματος
του έργου, ή του όλου έργου, μετά την περαίωση του, ν’ αφαιρέσει και ν’ απομακρύνει από όλους τους χώρους του εργοταξίου και των γύρω δρόμων κάθε
προσωρινή εγκατάσταση, απορρίμματα, μηχανήματα, εργαλεία, ικριώματα,
προσωρινές κατασκευές και περιφράγματα πλεονάζοντα, χρήσιμα ή άχρηστα
υλικά να καθαρίσει με ειδικευμένο προσωπικό όλους τους χώρους του εργοταξίου για την παράδοσή τους απολύτως καθαρών, και γενικά να μεριμνήσει για
ότι απαιτείται, ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ’ όλα έτοιμο για χρήση και
λειτουργία.
20.2. Αν μετά την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παρά
πάνω εργασίες μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών
από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος και
για λογαριασμό του αναδόχου της δαπάνης παρακρατούμενης από την αμέσως
επόμενη πληρωμή.

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
21.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της
σύμβασης και τις σύμφωνες προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές του
φορέα κατασκευής του έργου.
21.2 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων μερών του έργου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα
σχέδια ή άλλα στοιχεία της μελέτης, τα οποία δεν επιδέχονται τροποποιήσεων ή
αλλαγών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος.
21.3 Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρμόδιο όργανο για τη συμπλήρωση
ή τροποποίηση των στοιχείων της μελέτης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και

3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριμένων
συμπληρωματικών εργασιών, είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος
δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα
που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η
χωρίς έγκριση μεταβολή επιφέρει μείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται μόνο η αξία των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρμογή των διατάξεων για κακοτεχνία.
21.4 Κατ΄ εξαίρεση, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις μπορεί να δίνεται και προφορικά στον
τόπο των έργων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει σχετική καταχώρηση
στο ημερολόγιο του έργου. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να
ενημερώσει αμελλητί εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, για την έκδοση
κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την
ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση. Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί μερικά ή ολικά
τις εντολές του επιβλέποντα, ο ανάδοχος αποζημιώνεται για τις εργασίες που
έχει εκτελέσει, σύμφωνα με την εντολή της επίβλεψης μέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας.
21.5 Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει
για το έργο όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα,
αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα. Ο ανάδοχος,
σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του
προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες
για τη μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τέλη,
δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των
σχεδίων κατασκευής των σταθερών σημείων, καταμετρήσεων, δοκιμών,
προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και
διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του,
στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη
απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
21.6 Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η
υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του Δημοσίου, λοιπά τέλη
που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο
στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Μεταγενέστε-

ρες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις
παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.
21.7 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο
προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε
τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη
λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε
σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων
κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και
αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την
παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για
την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει
μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001
(Β΄ 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β΄ 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16).
21.8

Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό
που απαιτείται για τη διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, η
διακήρυξη μπορεί να ορίζει κατ’ εκτίμηση τον αριθμό τεχνικού προσωπικού
κατά ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης, που πρέπει να διαθέτει κατ΄ ελάχιστο
ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασής του. Ο αριθμός αυτός προσαρμόζεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, με βάση το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου.

21.9

Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που
έχει προσλάβει και χρησιμοποιεί στο έργο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά από
γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους
δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους
δικαιούχους, τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής
των οφειλομένων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις
του έργου, για λογαριασμό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι και των
τριών (3) τελευταίων μηνών πριν από την όχληση των ενδιαφερομένων.
Προϋπόθεση της πληρωμής είναι να υπάρχει οφειλή του κυρίου του έργου εκ
της κατασκευής του αποδεικνυόμενη ή όπως προκύπτει από υποβληθέντα ή
συντασσόμενο εκ της Διευθύνουσας Υπηρεσίας λογαριασμό.

21.10 Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών
αδρανών υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά από τη σύμβαση. Οι πηγές αυτές, πριν από τη χρησιμοποίησή τους, πρέπει να εγκριθούν από τη διευθύνουσα υπηρεσία, που μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα έργα πηγών.
Αν διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος εμπορεύεται τα εξορυσσόμενα από τις πηγές
αυτές του έργου αδρανή υλικά κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα.
21.11 Τα υλικά που ανευρίσκονται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από
καθαίρεση παλιών έργων, ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζημιώνεται για τις δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξής τους, αν η σύμβαση δεν ορίζει
διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, για να αποτραπεί ή να
είναι όσο το δυνατόν μικρότερη η βλάβη των υλικών κατά την εξαγωγή τους.
Χρησιμοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται μετά από έγγραφη συναίνεση της υπηρεσίας και αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο μεταξύ της διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου.
21.12 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως τη Διευθύνουσα Υπηρεσία αν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε
έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις αρχαιότητες. Για την καθυστέρηση των έργων ή διακοπή τους από αυτή την αιτία,
έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου.
21.13 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα, που είναι δυνατόν
να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις
υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλει
στην άμεση αποκατάσταση των βλαβών ή διακοπών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα εργοστάσια που κατασκευάζονται τμήματα του έργου και γενικά σε όλους τους
χώρους που κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα υπηρεσία. Ο διευθύνων από
μέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται, μετά από ειδοποίηση
της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή
επιθεωρούν τα έργα, κατά τις μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση
στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής, καθώς και των
συμβούλων και εμπειρογνωμόνων.
21.14 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
κάθε τρίμηνο να συντάσσει και να στέλνει στην προϊσταμένη αρχή, μέσω της

διευθύνουσας υπηρεσίας, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου, αναλόγου περιεχομένου με τις αντίστοιχες εκθέσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 136 του Ν.
4412/16. Οι εκθέσεις αυτές δεν θεωρούνται ως αιτήματα του αναδόχου, ούτε ως
παραιτήσεις από δικαιώματά του και οι απαντήσεις επ’ αυτών δεν συνιστούν
βλαπτικές πράξεις, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 174.
21.15 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο
εργοτάξιο, όλα τα προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του
Π.Δ. 447/1975, όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
21.16 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση κάθε κατά νόμων αδείας, καθιστάμενος αποκλειστικά και
ουσιαστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την
εκτέλεση των εργασιών.
21.17 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες
σε όλες γενικά τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη
συντήρησή τους.
21.18 Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται
στη μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.
21.19 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως στη Διευθύνουσα το Έργο
Υπηρεσία, όλες τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ΄ αυτόν διαταγές και
εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφαλείας σε όλη
τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
21.20 Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών να προσκομίσει χωρίς
επιπλέον αποζημίωση: Α) Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου – Εγκαταστάτη για
την ηλεκτροδότηση του κτιρίου. Τυχόν έξοδα προς τη ΔΕΗ βαρύνουν τον Κύριο
του έργου. Β) Υπεύθυνη Δήλωση από Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό
προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για
την αδειοδότηση του κτιρίου από άποψη Πυρασφάλειας
21.21 Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτομερώς στο τιμολόγιο μελέτης, στην τεχνική περιγραφή, στα σχέδια και στα τεύχη υπολογισμών
της μελέτης.
21.22 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει πιστά τα εγκεκριμένα σχέδια, να
τηρεί τις διαστάσεις και την διάταξη των τμημάτων του έργου και να συμμορφώνεται ακριβώς με τις διατάξεις των συγγραφών υποχρεώσεων και τις ενδείξεις
των σχετικών στοιχείων τις σύμβασης.

21.23 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο, με δικές του
δαπάνες, ό,τι προβλέπεται στους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ.
447/75, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
21.24 Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την έναρξη των εργασιών, να φροντίσει
για την έκδοση κάθε κατά νόμο άδειας, που απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους, είναι δε ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των
διατάξεων των σχετικών με την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης υποχρεούται
να υποβάλλει τις αναγκαίες αιτήσεις για παροχές και συνδέσεις με Δ.Ε.Η.,
Ο.Τ.Ε., δίκτυο ύδρευσης κ.λ.π. και να καταβάλλει κάθε δυνατή φροντίδα για την
πραγματοποίηση τους.
21.25 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως στην Διευθύνουσα το έργο
Υπηρεσία, όλες τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σε αυτόν διαταγές και
εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφαλείας σε όλη
τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
21.26 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει την ΔΙΠΑΔ 889 / 1.1.2003, ήτοι:
Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ)
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το ΣΟΔΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το
ΣΟΔΑΥΕ ορίζονται οι εξής:
Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του Αναδόχου.
Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας.
Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και
καθήκοντα των ατόμων, τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού
ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού
Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
(Ν.1568/85, ΠΔ17/96, ΠΔ305/96, ΠΔ294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του
τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας, καθώς
και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Διευθύνουσα
Υπηρεσία και στο αρμόδιο Κ.ΕΠ.Ε.Κ του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών
του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού
Εργασίας, μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
περιλαμβανομένης της εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού κ.λ.π., ο Ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες ή/και με ειδικά αδειοδοτημένη (ΠΔ95/99, ΠΔ17/96) από το Υπουργείο
Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού
Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.).

Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού Αναδόχου για θέματα ΑΥΕ. Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων.
Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ΄ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για:
- αναφορά ατυχήματος,
- διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας,
- αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης,
- χρήση μέσων ατομικής προστασίας,
- εκπαίδευση προσωπικού,
- ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων
Κατάρτιση ειδικών μελετών, π.χ. για βοηθητικές κατασκευές, όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται από τη νομοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της μελέτης ή
της κατασκευής.
Διαδικασίες Επιθεωρήσεων
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων,
του εξοπλισμού, των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία
βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις
πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά.
Άλλες προβλέψεις
Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το
αρμόδιο Κ.ΕΠ.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε
Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε
θέματα Α.Υ.Ε. Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους
εργαζόμενους στο εργοτάξιο
Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα Α.Υ.Ε. με τον συντονιστή Α.Υ.Ε. και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και
του ιατρού Εργασίας.
Υποχρέωση του Αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να
παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον
τελικό Φ.Α.Υ.
Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στον
δε Φ.Α.Υ. εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει.
Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να
περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε.

Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
στον Ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στην σύνταξη
τους αδαπάνως για το Δημόσιο.
Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:
α) Γενικά: - είδος έργου και χρήση αυτού
- σύντομη περιγραφή του έργου
- ακριβή διεύθυνση του έργου
- στοιχεία του κυρίου του έργου
- στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ.
β)Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
γ)Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις
θέσεις εργασίας.
δ) Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.
ε) Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων.
στ) Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών.
ζ) Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών.
η) Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες
διατάξεις, π.χ. ειδικοί τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή
επιχωμάτων κ.λ.π. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος.
θ) Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου,
σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.
ι) Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της
εκτίμησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση
της εκτίμησης επικινδυνότητας, π.χ.
Χ= Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου
Μ= Μέτρια εκτίμηση κινδύνου
Υ= Υψηλή εκτίμηση κινδύνου
κ) Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν.
λ) Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται
συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες
που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.Δ.305/96).
Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:
α) Γενικά:
είδος έργου και χρήση αυτού
ακριβή διεύθυνση του έργου

αριθμό αδείας
στοιχεία του κυρίου του έργου
στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον Φ.Α.Υ.
β) Στοιχεία από το μητρώο του έργου:
τεχνική περιγραφή του έργου
παραδοχές μελέτης
τα σχέδια «ως κατασκευάστηκε» (as build). ).
γ) Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες
καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης,
μετατροπής, καθαρισμού κ.λ.π.
δ) Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο
εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα
δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού κ.λ.π.), στην πυρασφάλεια
κ.λ.π.
ε) Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου.
Το ανωτέρω περιλαμβάνει:
- Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου, π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν
τη χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να
γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων.
- Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του
έργου, π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει
στην συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε
συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λ.π.
- Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για
την περιοδική συντήρηση του έργου.
Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο
με ευθύνη του Aναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Διευναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή
των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει
το έργο καθ΄ όλη την διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ.
Δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση
του εργοταξίου και απαιτούνται από τον νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα

πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά την διαμόρφωση της προσφοράς του.
Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για
το απασχολούμενο εργατοτεχνικό κ.λ.π. προσωπικό, για την εκτέλεση του
έργου, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σε αυτό.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παραπάνω προσωπικό του στο
Ι.Κ.Α. και στα κατά κατηγορία εργαζομένων Ταμεία επικουρικής ασφάλισης. Σε
περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α.
διατάξεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίζει σε αναγνωρισμένη από το
κράτος ασφαλιστική εταιρεία.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδας δημοσιότητας του έργου σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ1/83 του τέως Υ.Δ.Ε. και τις
υποδείξεις της επίβλεψης.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την σύνταξη και παράδοση στην Υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση του έργου και πριν από την παραλαβή του Μητρώου του Έργου.
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και
θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί απ΄ αυτόν κατά την διαμόρφωση της
προσφοράς του, κατά ανηγμένο τρόπο, στις τιμές προσφοράς αυτού.

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ
22.1 Για την αναθεώρηση των τιμών θα εφαρμόζονται, γενικά, οι διατάξεις των
άρθρων 152 και 153 του Ν. 4412/2016.
26.2 Οι συμβατικές τιμές θα αναθεωρούνται κατά ημερολογιακό τρίμηνο (αναθεωρητική περίοδος).
22.3 Σαν χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισμό της αναθεώρησης ορίζεται το ημερολογιακό τρίμηνο μέσα στο οποίο υποβλήθηκε η προσφορά αν πρόκειται για
σύμβαση, που καταρτίσθηκε ύστερα από δημοπρασία, ή εκδόθηκε η σχετική
εγκριτική απόφαση αν πρόκειται για σύμβαση που καταρτίσθηκε χωρίς δημοπρασία, και υπό τον όρο ότι η εγκριτική αυτή απόφαση δεν ορίζει άλλο
χρόνο.
22.4 Στον προϋπολογισμό της μελέτης και στη στήλη με επικεφαλίδα «Κωδικός Αναθεώρησης» καθορίζεται, με τον αριθμό του άρθρου της ανάλυσης, το αντίστοιχο
κονδύλιο (αυτούσιο ή παρεμφερές), με το οποίο θα γίνεται η αναθεώρηση της
τιμής κάθε εργασίας.

22.5 Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγματικά εκτελέστηκαν
μέσα

στο

προβλεπόμενο

από

το

άρθρο

145

του

Ν.

4412/2016

χρονοδιάγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
23.1. Στην παρούσα εργολαβία ισχύει το εργολαβικό ποσοστό 18% για την αξία
των εργασιών που εκτελούνται καθώς και για τις εργασίες που θα κανονισθούν
με Νέες Τιμές Μονάδος.
23.2. Για την περίπτωση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών θα προστίθεται στην
πραγματική δαπάνη υλικών και ημερομισθίων εργολαβικό ποσοστό 18%
μειωμένο κατά τη μέση τεκμαρτή έκπτωση της προσφοράς του σύμφωνα με το
άρθρο 55 του Ν. 3669/2008.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν, επειδή περιλαμβάνονται ανηγμένες στο ποσοστό γενικών εξόδων κ.λ.π. (Γ.Ε.+Ο.Ε.=18%) και στις επιμέρους τιμές μονάδος, εκτός
από τις δαπάνες που απορρέουν από τις γενικές του υποχρεώσεις και οι φόροι,
τέλη και όσες άλλες νόμιμες κρατήσεις υπάρχουν ανάλογα με την χρηματοδότηση του έργου.
23.3 Για τις πληρωμές των λογαριασμών θα προσκομίζονται από τον εργολάβο και
τα εξής δικαιολογητικά:
Κανονικό Τιμολόγιο και εξοφλητική απόδειξη.
Τα, ανά τρίμηνο, δελτία φορολογικής ενημερότητας, που προβλέπονται από το
νόμο.
Βεβαίωση των ασφαλιστικών οργανισμών για την εξόφληση από τον Ανάδοχο
των σχετικών με την εργολαβία υποχρεώσεών του.
Υπεύθυνη δήλωση για ΦΠΑ.
Απόδειξη καταβολής ποσοστού 0,5% επί του ποσού κάθε λογαριασμού υπέρ
ΕΜΠ.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των εκάστοτε λογαριασμών πληρωμής να προσκομίζει και τα παραστατικά στοιχεία πληρωμής των τελών των
πάσης φύσεως χρησιμοποιούμενων στο έργο μηχανημάτων (ιδιόκτητων ή όχι).
23.4 Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του
έργου με βάση τις πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του
εργολαβικού ανταλλάγματος που εκκαθαρίζεται μετά την οριστική παραλαβή.
Σε κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο πραγματοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες
ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία των εργασιών
μετά της αναλογούσας αναθεώρησης και σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία

των υλικών που περιλαμβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, μέχρις ότου
αυτά ενσωματωθούν στις εργασίες.
23.5 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή
δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και λιπαντικά.
Οποιαδήποτε απαλλαγή από οποιαδήποτε από τις επιβαρύνσεις των προηγούμενων παραγράφων, θα γίνεται προς όφελος του έργου και το αντίστοιχο ποσό
θα αφαιρείται από το λογαριασμό του Ανάδοχου. Αντίθετα κάθε τυχόν επιβάρυνση, καταβάλλεται από τον Ανάδοχο για λογαριασμό του εργοδότη και
πιστοποιείται άτοκα υπέρ του Ανάδοχου στους αντίστοιχους λογαριασμούς
χωρίς την προσθήκη εργολαβικού ποσοστού.
23.6 Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των τελών, διοδίων των παντός είδους μεταφορικών μέσων, του ειδικού φόρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 επί των εισαγομένων από
το εξωτερικό υλικών εφοδίων κ.λπ. και των αναφερόμενων φόρων στα Ν.Δ.
4456/65 και 4535/66.
23.7

Οι πληρωμές των εργασιών της προηγούμενης παραγράφου επιβαρύνονται με
τις εξής κρατήσεις:
Φόρος εισοδήματος (προπληρωμή κατά νόμο)
ΤΣΜΕΔΕ - ΕΜΠ 0,5%
Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,06%.

23.8

Σε περίπτωση, που θα αυξηθεί ο φόρος μετά τη δημοπρασία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, ο κύριος του έργου θα επιβαρύνεται με την αντίστοιχη διαφορά.

23.9.

Οι βασικές τιμές υλικών, που λήφθηκαν κατά τη σύνταξη των τιμών μονάδας,
περιλαμβάνουν κάθε είδους επιβαρύνσεις, όπως φόρους, τέλη, δασμούς,
ειδικούς φόρους κ.λ.π. Απαλλαγή, που τυχόν θα δοθεί, κατά την εκτέλεση του
έργου, σε οποιοδήποτε επιβάρυνση αυτής της παραγράφου, θα εκπίπτεται σε
όφελος του έργου. Το ίδιο ισχύει και για τις νέες τιμές μονάδας, που τυχόν θα
κανονισθούν.

23.10. Οποιαδήποτε απαλλαγή από τις επιβαρύνσεις της προηγούμενης παραγράφου
θα γίνεται προς όφελος του έργου και το αντίστοιχο ποσό θα αφαιρείται από το
λογαριασμό του αναδόχου. Αντίθετα κάθε τυχόν πρόσθετη επιβάρυνση, εκτός
του φόρου εισοδήματος ή τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού,
καταβάλλεται από τον ανάδοχο για λογαριασμό της Υπηρεσίας και πιστοποιείται άτοκα υπέρ του αναδόχου στους αντίστοιχους λογαριασμούς.

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
24.1. Στις δαπάνες του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν:
1. Οι δαπάνες οι σχετικές με το εργολαβικό συμφωνητικό.
2. Αποζημιώσεις ιδιοκτητών, εκμισθωτών ή μισθωτών:
α) των περιοχών λήψεως αδρανών και αργών υλικών
β) των θέσεων εγκαταστάσεως μηχανημάτων και εργοταξίων γενικά
γ) οι δαπάνες αποζημιώσεως μηχανημάτων πηγές λήψεως υλικών (αδρανών
και λίθινων υλικών και νερού) καθώς και των οδών προσπελάσεως προς
αυτές.
24.2. Οίκοθεν νοείται ότι σε περίπτωση ζημιών ή ατυχημάτων κατά την εκτέλεση του
έργου και την παραγωγή και μεταφορά υλικών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για
κάθε ζημιά ή ατύχημα. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση να
καταβάλει αποζημιώσεις για τις ανωτέρω αιτίες.
24.3 Τονίζεται επίσης ότι εις τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες πρόσθετες εργασίες, για την πλήρη κατασκευή των εργασιών ήτοι
απαιτούμενες προσπελάσεις για την κατασκευή Τεχνικών κ.λ.π., πρόσθετες δαπάνες για τη μη διακοπή της συγκοινωνίας, λήψη των απαιτουμένων μέτρων
ασφαλείας, σήμανση ως και κάθε εργασία απαιτούμενη για την πλήρη και ασφαλή εκτέλεση των κυρίως εργασιών, ανεξαρτήτως μικρών ή μεγάλων δυσχερειών και χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
25.1. Για την εξασφάλιση του απαιτουμένου ρυθμού προόδου του έργου και την
τήρηση των συμβατικών προθεσμιών με τα αναγκαία περιθώρια προς κάλυψη
απρόβλεπτων δυσχερειών, ο ανάδοχος οφείλει όταν και όπου απαιτείται να
χρησιμοποιεί περισσότερες της μιας βάρδιες εργασίας, να εφαρμόζει υπερωριακή εργασία και να προβαίνει σε ενίσχυση του εξοπλισμού και των εργοταξιακών εγκαταστάσεών του.
25.2. Ο ανάδοχος δε δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση για οποιεσδήποτε
επιβαρύνσεις του, προκαλούμενες από την ανωτέρω αύξηση σε εργατικά, εξοπλισμό, υλικά, καύσιμα, κ.λπ., έστω και αν τέτοια αύξηση (σε βάρδιες, ώρες
εργασίας, εξοπλισμού, εγκαταστάσεις) είναι πέραν των προβλέψεων του εγκριθέντος από την Υπηρεσία προγράμματος κατά το άρθρο 6 της παρούσας.

25.3. Ο ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί εγκαίρως στην Υπηρεσία εγγράφως,
οποιαδήποτε αλλαγή στις ώρες εργασίας (χρησιμοποίηση νυκτερινής βάρδιας,
εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές κ.λπ.), καθώς και αλλαγές στο κύριο
μηχανολογικό εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις.
25.4. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από τη ν
κείμενη Νομοθεσία διατάξεις ως προς νυκτερινή και υπερωριακή εργασία (π.χ.
αποζημιώσεις προσωπικού, μέτρα ασφαλείας κ.λπ.).
25.5. Εφ’ όσον καθίσταται αναγκαίο κατά την κρίση της Υπηρεσίας να εκτελέσει εργασία νυκτερινή, υπερωριακή ή κατά τις Κυριακές και εορτές, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις εντολές της Υπηρεσίας για την
εκτέλεση με δαπάνες του, των παρά πάνω εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 26ο: ΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ–ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
26.1. Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει κατά τις μεταφορές των διαφόρων υλικών μόνο
τους υφισταμένους δρόμους ή θα χρησιμοποιεί κατόπιν οδηγιών του Εργοδότου προσωρινούς δρόμους, ή θα κατασκευάζει προσπελάσεις εφ’ όσον το
επιτρέψει ο Εργοδότης. Σε καμιά δε περίπτωση δεν θα παρακωλύει, έστω και
σποραδικά την κυκλοφορία σε αυτούς.
26.2. Υποχρεούται επίσης να μεριμνήσει για την πλήρη και σύμφωνα με τις διατάξει ς
του Κ.Ο.Κ. σήμανση ημέρας και νύκτας των χώρων των εργοταξίων του με τις
κατάλληλες κάθε φορά πινακίδες, φανούς κ.λπ., προς καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται
υποχρεωτικά αυτόματα αναβοσβήνοντα σήματα (FLAναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ΔιευSH LIGHTS).
26.3. Εκτός τούτων ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση εμποδίου τύπου
εγκεκριμένου από την Υπηρεσία. Τα εμπόδια αυτά θα τοποθετούνται σε εμφανή
σημεία του έργου (αρχή, τέλος και σε ενδιάμεσα σημεία αναλόγως του εκτελουμένου έργου) και πάντως σε αριθμό όχι λιγότερο των δύο ανά πενήντα μέτρα.
26.4. Ο κύριος του έργου επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιήσει τον τύπο του
εμποδίου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
26.5. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε όλα τα παραπάνω χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση της σχετικής δαπάνης περιλαμβανομένης στο ποσοστό γεν. εξόδων,
οφέλους κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 27ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ
27.1. Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει την υπάρχουσα βλάστηση και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία, για
την εκτέλεση των έργων. Θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαιρέτου κοπής ή βλάβης σε δένδρα ή καλλιέργειες.
27.2. Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών πλησίον υπαρχόντων έργων, ο ανάδοχος
θα ευθύνεται στο ακέραιο για τυχόν καταστροφές ή ζημιές που θα επιφέρει στα
έργα αυτά και υποχρεούται ν’ αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα στην προηγούμενη κατάσταση με δαπάνες του.
27.3. Ο ανάδοχος πρέπει να διευκολύνει τις διελεύσεις άλλων εργοληπτών ή εργατικού προσωπικού που εκτελούν έργα της υπηρεσίας ή άλλων κρατικών
Υπηρεσιών.
27.4. Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία αυτά κατά τις Διατάξεις των
περί Εργατών και Εργασίας Νομοθεσίας και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα
μέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται μεθοδικά για αποφυγή αμέσων ή εμμέσων
ζημιών ή ατυχημάτων ή προκλήσεως πλημμύρων. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή αποζημιώσεων για τις παραπάνω
αιτίες.
27.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προτάσεις για την προστασία του
περιβάλλοντας στην περιοχή του έργου. Οι προτάσεις αυτές θα καθορίζουν με
λεπτομέρεια όλα τα μέτρα που θα ληφθούν.
Ενδεικτικά, τέτοια μέτρα θα είναι, μετά την περάτωση του έργου, ο πλήρης
καθαρισμός των εργοταξίων, η αποξήλωση όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων, η αποκομιδή όλων των πλεοναζόντων υλικών και αχρήστων και κάθε
άλλο κατάλληλο μέτρο, ώστε τελικά η επιρροή του εκτελεσθέντος έργου στο
περιβάλλον να είναι η ελάχιστη δυνατή.
Θα αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη εργοταξίων και χώρων απόθεσης
προϊόντων . Αν αυτό είναι απαραίτητο θα γίνει με βάση προεγκεκριμένα από
την Υπηρεσία σχέδια και μόνο μετά από σχετική άδεια και θα απομακρυνθούν
εντελώς μετά το τέλος κατασκευής του έργου αποκαθιστώντας το περιβάλλον.
Εργοτάξια που αναπτύσσονται (περίφραξη, σήμανση, εκσκαφή κτλ.) και στη
συνέχεια εγκαταλείπονται χωρίς να εκτελούνται εργασίες, θα υπόκεινται, κατά
την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, σε άμεση αποκατάσταση με ευθύνη και
δαπάνη του Αναδόχου.
27.6 Θα πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να τηρούνται οι παρακάτω όροι:

Απαγορεύεται ρητά η απόρριψη αποβλήτων πλυσίματος, μεταφοράς και άντλησης σκυροδεμάτων, μεταχειρισμένων λαδιών και λιπαντικών σε οποιοδήποτε
έδαφος
Τα ανωτέρω απόβλητα θα συγκεντρώνονται με κάθε επιμέλεια και θα διατίθενται κατάλληλα ή θα παραδίδονται για ανακύκλωση ή καταστροφή. Ειδικά στο
χώρο συντήρησης μηχανικού εξοπλισμού πρέπει να προβλέπεται ειδική διάταξη για τη συλλογή τυχαίων απορροών μεταχειρισμένων λιπαντικών και
λοιπών πετρελαιοειδών.
Θα εξασφαλιστεί η συγκέντρωση των λυμάτων του εργοταξίου σε στεγανούς
βόθρους και η μεταφορά / διάθεσή τους σε χώρους εναπόθεσης τέτοιων αποβλήτων.
Αποφυγή ρύπανσης κατά τη φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των υλικών,
καυσίμων κτλ. από οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς.
Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος με προϊόντα επεξεργασίας υλικών.
Αποφυγή σχηματισμού εστιών μολύνσεων (π.χ. από λιμνάζοντα νερά κλπ).
27.7 Οι οποιεσδήποτε αποθέσεις περισσευμάτων προϊόντων ορυγμάτων και άλλων
υπολειμμάτων εργασιών, ή προϊόντα καθαιρέσεων θα γίνονται στις θέσεις
απόρριψης των περισσευμάτων που θα εγκριθούν αρμοδίως και θα εξασφαλιστούν με ευθύνες και δαπάνη του Αναδόχου, χωρίς η Υπηρεσία να αναλαμβάνει οιαδήποτε δέσμευση.

ΑΡΘΡΟ 28ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
28.1 Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την
καλή λειτουργία και συντήρηση του έργου για τους επόμενους 15 μήνες από
την ημερομηνία της βεβαιούμενης περαιώσεώς του (άρθρο 171 του
Ν.4412/2016).
28.2 Αμέσως μετά τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών του έργου, συντάσσεται
πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής, για χρήση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του Ν.3669/2008. Ο Κύριος του έργου δικαιούται παράλληλα με την
εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί τμήμα του έργου, αν κατά την κρίση
του αυτή η χρήση είναι δυνατή.
28.3 Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του
τμήματα που έχουν περατωθεί μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη
διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 169 του Ν.4412/2016. Η διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο

μεταξύ του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, των Επιβλεπόντων και
του Αναδόχου
28.4 Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο Κύριος του έργου, παρέλαβε το έργο
ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώματα του να ελέγξει και
να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους
συμβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες και
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση.
28.5

Διευκρινίζεται ότι η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

28.6

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο Ανάδοχος επιθεωρεί τακτικά και
διατηρεί το έργο σε άριστη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.

28.7

Επίσης, καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται.

28.8

Εάν δεν προβεί, μέσα στην προθεσμία, που του καθορίστηκε, στην αποκατάσταση βλάβης ή ζημιάς, για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης
θα εκτελούνται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, όπως προβλέπεται από την παράγραφο
2 του Άρθρου 171 του Ν.4412.2016.

28.9

Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και
υποβάλλει «προτελικό λογαριασμό», με βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής
και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό
λογαριασμό». Για τον προτελικό και τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα
οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.

28.10 Με την έγκριση του τελικού λογαριασμού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από την σύμβαση εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν
από μεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συμβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών.
28.11 Πριν από τη θεώρηση του τελικού λογαριασμού, καθώς και όλων των ενδιάμεσων λογαριασμών, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και κρατήσεις ως και βεβαίωση του αρμοδίου υποκαταστήματος
του ΙΚΑ και λοιπών ταμείων ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές με την εκτέλεση
του έργου ασφαλιστικές εισφορές.

ΑΡΘΡΟ 29ο: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΤΕΛΗ, ΔΑΣΜΟΙ, ΔΩΡΑ
ΕΟΡΤΩΝ Κ.ΛΠ.
29.1 Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ.), συνεπώς οι πληρωμές
του αναδόχου θα υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις, ως και στην
καταβολή του Φόρου Εισοδήματος, απόδοση Φ.Π.Α. κ.λπ.).
29.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό
των καθοριζομένων (με τις εκάστοτε από το Υπουργείο εργασίας εκδιδόμενες
αποφάσεις) δώρων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και αποζημιώσεως λόγω απολύσεως, καθώς και την καταβολή των νομίμων εισφορών
του υπέρ των Ασφαλιστικών και Επικουρικών Οργανισμών ή Ταμείων όπως το
ΙΚΑ (ακόμα και αν το έργο εκτελείται εκτός ασφαλιστικής περιοχής Ι.Κ.Α.) κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 30ο: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ–ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ–ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Οι λογαριασμοί συντάσσονται από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 53 του Ν. 3669/2008 ως ισχύει σήμερα και υπογεγραμμένοι υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία στα απαιτούμενα αντίτυπα προς έλεγχο και
σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ενός μήνα. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία
μετά τον έλεγχο εγκρίνει αυτούς. H πληρωμή του αναδόχου γίνεται τμηματικά
με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια
του χρονοδιαγράμματος εργασιών και κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 152
του Ν. 4412/16.
Για τις πληρωμές των λογαριασμών θα προσκομίζονται από τον Ανάδοχο τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα παρακάτω :
Κανονικό Τιμολόγιο και εξοφλητική απόδειξη.
Τα, ανά τρίμηνο, δελτία φορολογικής ενημερότητας, που προβλέπονται από το
νόμο.
Βεβαίωση των ασφαλιστικών οργανισμών για την εξόφληση από τον Ανάδοχο
των σχετικών με την εργολαβία υποχρεώσεών του.
Υπεύθυνη δήλωση για ΦΠΑ.
Απόδειξη καταβολής ποσοστού 0,5% επί του ποσού κάθε λογαριασμού υπέρ
ΕΜΠ.
Στο κονδύλιο, που προκύπτει τελικά, επιβάλλονται οι κρατήσεις για εγγύηση
καλής εκτέλεσης και στη συνέχεια προστίθενται τυχόν νόμιμες αποζημιώσεις
του Αναδόχου ή αφαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/16, τυχόν
επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες, περικοπές, συμπληρωματική κράτηση εγγύησης (αν δεν έχουν κατατεθεί οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές), απόσβεση
προκαταβολών κ.λ.π., γενικά δε προσθαφαιρούνται οφειλόμενα ή χρεούμενα

στον εργολάβο ποσά, ώστε να προκύψει το ποσό με το οποίο θα πληρωθεί και
να γίνει εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31.1. Κάθε είδους εργασίες, όπως εργασίες, εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων,
οδοστρωσίας κ.λπ. θα πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε φύσης που παραμένουν. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οδοστρώματα, περιφράξεις, τεχνικά έργα, δίκτυα κοινωφελών
οργανισμών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων, όπως αρδευτικά φρεάτια, αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα τροφοδοτικά ή διανομής ηλεκτρικού νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λπ. και τα οποία για συντομία ονομάζονται δίκτυα Ο.Κ.Ω. Η
επιζητούμενη ιδιαίτερη προσοχή, αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζημιές, ατυχήματα, βλάβες, δυσλειτουργίες, κ.λπ., για τις οποίες ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.
Οποιαδήποτε ζημιά, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο
με τον οποίο εκτελεί αυτός το έργο ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της ζημιάς.
31.2. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι σε μερικά τμήματα του εύρους
κατάληψης των έργων και κοντά σ’ αυτά, πιθανόν να βρίσκονται στύλοι της
ΔΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κ.λπ. Έτσι θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα
προς τις εργασίες κατασκευής των έργων, που θα εκτελούνται απ’ αυτόν, να
εκτελεσθούν από Εταιρείες ή Οργανισμούς ή Υπηρεσίες ή και τον ίδιο και εργασίες για τη μετατόπιση στύλων ή την απομάκρυνση γραμμών κ.λπ.
31.3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω
εταιρείες, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας κ.λπ., για την επίσπευση της απομάκρυνσης των πιο πάνω εμποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση
των εργασιών αυτών χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε αξίωση
αποζημίωσης του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες, που παρουσιάζονται στο
κυρίως έργο του από την εκτέλεση των παράλληλων εργασιών απομάκρυνσης
στύλων, μετατόπισης γραμμών κ.λπ. Αντίθετα αυτός οφείλει κατά την εκτέλεση
των έργων να λάβει όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιρειών. Σε περίπτωση που τυχόν συμβούν τέτοιες
βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 32o: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
32.1 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πάρει κάθε απαιτούμενο μέτρο για την
προστασία του περιβάλλοντος και να προβεί στην εκτέλεση, συντήρηση, καθαίρεση και αποκόμιση, μετά την αποπεράτωση του έργου, των προστατευτικών
κατασκευών και περιφραγμάτων του εργοταξίου, που επιβάλλονται από τα Π.Δ.
778/80 και 1073/81, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, επειδή η σχετική δαπάνη
περιλαμβάνεται στο ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του.
32.2 Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις, τόσο στον περιορισμένο όσο και στον
γενικότερο χώρο των έργων, που θα οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και
μέσα, που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση του έργου, γι' αυτό και πρέπει να
πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα και να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες
του, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζημίας ή φθοράς, για τις οποίες η
Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη.
32.3 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο ο οποίος στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών κάθε
τρίτου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων του Εργοδότη, του προσωπικού του
και του προσωπικού της επίβλεψης, ο οποίος απορρέει από την εκτέλεση του
έργου, από τα μέσα για την εκτέλεση των εργασιών, τα οποία χρησιμοποιούνται
στο εργοτάξιο από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό, από κάθε
πρόσωπο που εισέρχεται στο εργοτάξιο, καθώς και από τις ίδιες τις
κατασκευές, τόσο κατά τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες εκτελούνται
εργασίες, όσο και κατά τις ημέρες και ώρες που δεν γίνονται.

ΑΡΘΡΟ 33o: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
33.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με
τους νόμους, τα διατάγματα, τις αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ,
όπως εκφράζονται μέσω της Υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία
των εργαζομένων.
Κατ’ ελάχιστον στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται:
33.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται:
33.2.1 Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει
λιγότερους από 50 εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8
παρ.1 και αρ.12 παρ.4).

33.2.2 Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν
απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το
Ν.3850/10 (αρ.8παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην
επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση
με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον Ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).
33.2.3 Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού
ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση
στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
• Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και
ιατρό εργασίας, των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την
ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν
ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).
• Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο
θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
• Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας
σελιδομετρείται και θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του
τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να
αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή
Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων
των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα
άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά
επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.
• Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή
του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο
βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυ-

νομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού
ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10
(αρ.43 παρ.2α).
• Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον
εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων
ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
• Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ. 18 παρ.9).
33.2.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων
Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση
στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο
εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ. 14) σε συνδυασμό με
την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά
τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και
συμπληρώνεται από τους Επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της
Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή
δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27
του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.
33.2.5 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων
Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει
αυτό να συσχετίζεται με το Η Μ Α. Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού,
να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του
ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.
33.3 Σύνταξη Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας (Σ.Α.Υ. και
Φ.Α.Υ.) και Υποβολή τους στον ΚτΕ για έγκριση πριν την έναρξη των εργασιών
(Π.Δ. 305/96). Τόσο το Σ.Α.Υ. όσο και ο Φ.Α.Υ. συντάσσονται σύμφωνα με τα
σχετικά υποδείγματα που έχουν εκπονηθεί από το ΤΕΕ. Το περιεχόμενο του
ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και τις αποφάσεις:

ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3), ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002, ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 και
ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.
33.4 Το σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας αναπροσαρμόζονται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που
έχουν επέλθει. Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας παραδίδεται με την ολοκλήρωση του 'Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος, ώστε αυτός να περιέχει τα πραγματικά
στοιχεία του έργου έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Μετά την αποπεράτωση
του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη την
διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ. Κατά την εκτέλεση
τον έργου, το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του εργολάβου ολόκληρου του έργου και είναι στη διάθεση των
ελεγκτικών αρχών.
Ο εργολάβος οφείλει:
Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα
με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.)
ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).
Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης
(τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την
Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα
με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).
Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που
θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες
θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37
παρ.8 και αρ.182).
33.5 Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο έργο προς
την Αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας (Π.Δ. 305/96). Το εν λόγω έγγραφο, το
οποίο πρέπει να αναρτάται στο εργοτάξιο και αποσκοπεί στο να διαβιβάσει
στους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο της Ασφάλειας και της
Υγείας στους χώρους εργασίας, τις αναγκαίες πληροφορίες για το 'Έργο πριν
από την έναρξη των εργασιών.

33.6 Εκπαίδευση του προσωπικού (Π.Δ. 17/96), αρχική και επαναλαμβανόμενη κατά
περιόδους. Η εκπαίδευση τεκμηριώνεται εγγράφως (ημ/νία, θέματα, εισηγητής,
υπογραφές συμμετεχόντων), ώστε να μπορεί να ελεγχθεί από τις αρχές.
Ενημέρωση του προσωπικού με γραπτές οδηγίες για την υφιστάμενη νομοθεσία για ασφάλεια και υγεία της εργασίας, για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση
των εργασιών και τους τρόπους προστασίας από αυτούς. Να ζητά τη γνώμη
τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας :
ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).
33.7 Ιδιαιτέρως αναφέρονται ορισμένες εργασίες (κατασκευής αγκυρίων, τοποθέτησης πλεγμάτων κλπ) που θα εκτελεστούν επί υφιστάμενων και απότομων πρανών. Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να γίνουν από εξειδικευμένα συνεργεία (έναερίτες), λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα και με τις
οδηγίες και την επίβλεψη του Τεχνικού Ασφαλείας
33.8

Σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης (π.χ. σεισμός, πλημμύρα, κατολίσθηση,
πυρκαγιά) και κοινοποίηση του στον ΚτΕ. Τα μέτρα Α’ Βοηθειών και εκκένωσης
των χώρων από εργαζόμενους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τα οποία θα
είναι προσαρμοσμένα στο μέγεθος και στην φύση των δραστηριοτήτων του
εργοταξίου και θα λαμβάνουν υπόψη τα άλλα πρόσωπα που τυχόν είναι παρόντα. Επίσης, οργάνωση κατάλληλης υποδομής κ αι εξασφάλιση των κατάλληλων διασυνδέσεων με αρμόδιες εξωτερικές υπηρεσίες προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα θέματα επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, διάσωσης και
πυρασφάλειας.

33.9

Μετρήσεις των φυσικών και χημικών βλαπτικών παραγόντων (θόρυβος, σκόνη,
επικίνδυνα αέρια κ.λ.π) στους οποίους είναι εκτεθειμένοι οι εργαζόμενοι. Τα
αποτελέσματα των μετρήσεων καταγράφονται σε ειδικό για το σκοπό αυτό
βιβλίο (Ν. 1568/85, Π.Δ. 17/96).

33.10 Εκπόνηση και τήρηση προγράμματος επιθεωρήσεων / ελέγχων στις θέσεις και
χώρους εργασίας για την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας από τους
εργαζόμενους, περιλαμβανομένων των ελέγχων του εξοπλισμού παροχής
πρώτων βοηθειών.
33.11 Εφαρμογή όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για την αποφυγή ζημιών και ατυχημάτων από την μεταφορά, αποθήκευση και χρήση εκρηκτικών υλών, όπως
π.χ. ελεγχόμενες εκρήξεις, συστήματα συναγερμού για την απομάκρυνση ατόμων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών μέτρων για υπερκείμενες ή παρακείμενες κατασκευές και ιδιοκτησίες και γενικότερα τήρηση των
προβλέψεων της νομοθεσίας (ΚΜΛΕ).

33.12 Χορήγηση σε όλο το προσωπικό του εργοταξίου, στο προσωπικό επίβλεψης
του ΚτΕ (συμπεριλαμβανομένων και των συμβούλων Επίβλεψης και Διαχείρισης), καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του έργου
των απαιτούμενων κατά περίπτωση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Η
χορήγηση των ΜΑΠ στους εργαζόμενους πρέπει να συνοδεύεται από σχετική
εκπαίδευση για την ορθή χρήση, αποθήκευση και συντήρηση τους. Επίσης από
ειδική σήμανση των χώρων εργασίας στους οποίους επιβάλλεται η χρήση των
ΜΑΠ.
33.13 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την τοποθέτηση των κατάλληλων
πινακίδων ή φωτεινών σημάτων επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης
επικίνδυνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικών και συμβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους κινούμενους στους χώρους
των εργοταξίων ή και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σε αυτές.
33.14 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, καθώς και προστασίας του προσωπικού από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ψύχος, βροχή,
καύσων).
33.15 Περίφραξη και σήμανση του εργοταξίου για την προστασία και έγκαιρη προειδοποίηση των διερχόμενων τροχοφόρων. Δημιουργία ασφαλών διόδων για την
διέλευση των πεζών στους χώρους και στα σημεία που οι εργασίες του εργοταξίου ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους. Επίσης περίφραξη του εργοταξίου
προς αποφυγήν εισόδου ατόμων μη εχόντων εργασία, καθώς και ζώων.
33.16 Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας
και να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των
φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.7584), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.ΐν μέρος Α: τταρ.2), Ν.3850/10 (αρ.
31,35).
33.17 Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου,
κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν
1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ
89/99, ΠΔ 304/00 και Δ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12), ΠΔ 305/96 (αρ.12
παραρτ.ΐν μέρος Β τμήμα II παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ
αρ.Δ13ε/4800/03,ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).

33.18 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει μόvoς και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων
στα έργα και είναι δική του ευθύνη η υλοποίηση των ενδεδειγμένων μέτρων
ασφάλειας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης
ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και σε
περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς
σχετικοί κανονισμοί.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα η ευθύνη του Αναδόχου για συντονισμό των υπεργολάβων και των δραστηριοτήτων που έχει υπό τον έλεγχο του, για την προστασία
των εργαζομένων και την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, την αλληλοενημέρωση μεταξύ των υπεργολάβων και την ενημέρωση από αυτούς των
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους για τυχόν κινδύνους.
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και
θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί απ’ αυτόν κατά την διαμόρφωση της
προσφοράς του.
33.19 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση,
ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. Τα εν λόγω
απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα :
33.19.1 Κατεδαφίσεις :Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104),
ΚΥΑ 8243/1113/91(αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9
παρ.4 παραρτ. III ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και
οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96,
ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΐν μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ
3329/89 και η τροπ. αυτής Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η
τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.
33.19.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :Ν.
495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89
(αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4),ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ.
αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4
παραρτ. III), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ.
αυτής : ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ
455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06,ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV
μέρος Β τμήμα II παρ. 10 ).
33.19.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες
σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44),
Ν.1430/84 (αρ. 7-9) ,Απ:16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4

παραρτ. III), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ .ΐν μέρος Α
παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα II παρ.4-6,14).
33.19.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες ΠΔ
95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568
Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ. οικ. 16289/330/99.
33.19.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης,
δεξαμενές, κλπ) ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ
3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), ΠΔ 305/96 (αρ.12
παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 12).
33.19.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι
σταθμοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και
σε στάθμη χαμηλότερη κάτω από την επιφάνεια της γης, τη προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία) Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ
225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.
2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94
και

οι

τροπ.

αυτής:ΥΑ

Φ.6.9/13370/1560/95

και

ΥΑ

Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ.
αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ.
10).
33.19.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα (Υποθαλάσσιες εκσκαφές,
διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81
(αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ),
ΥΑ3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. ΐν μέρος Β τμήμα II
παρ.8.3 και παρ.13).

ΑΡΘΡΟ 34ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
34.1. Κατά την εκτέλεση του έργου έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και οι εγκεκριμένες Προδιαγραφές της Υπηρεσίας και συμπληρωματικά οι ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές ή Επίσημοι Ελληνικοί
Κανονισμοί και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιοι, οι επίσημοι Γερμανικοί Κανονισμοί ή άλλοι ανάλογοι ξένοι επίσημοι κανονισμοί.
Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν διατάξεις, περιορισμοί ή
και αριθμητικά όρια, που έρχονται σε αντίθεση ή αντίφαση με όσα αναφέρονται

στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ή με τους όρους του Τιμολογίου για το ίδιο θέμα θα
ισχύσουν κατά σειρά οι όροι και οι διατάξεις του Τιμολογίου ή της Ε.Σ.Υ.
34.2. Για την κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές των μηχανημάτων, τους ελέγχους
ποιότητας και αντοχής των υλικών, θα ισχύσουν οι επίσημοι Ελληνικοί Κανονισμοί (π.χ. του Υπουργείου Βιομηχανίας, της ΔΕΗ κ.λπ.), οι οποίοι όπου δεν
υπάρχουν ή είναι ελλιπείς θα συμπληρώνονται από τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN, VDE, DVI κ.λπ. ή τους Κανονισμούς της χώρας προέλευσης των
μηχανημάτων.

ΑΡΘΡΟ 35ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
35.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16 και το άρθρο
35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος την οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 3669/2008 και 4281/2014
όπως ισχύουν σήμερα.
35.2 Η εγγύηση συμπληρώνεται με κρατήσεις 5% σε κάθε λογαριασμό που μπορούν
επίσης να αντικατασταθούν με εγγυητική επιστολή.

ΑΡΘΡΟ 36ο: ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
36.1. Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα καθ’ όλους τους κανόνες της
τέχνης και συμφώνως προς τις διατάξεις της παρούσας τα γενικά και τα λεπτομερειακά σχέδια της Μελέτης. Οπωσδήποτε όμως ο ανάδοχος διατηρεί ακέραια
την ευθύνη της καλής εκτέλεσης των έργων.
36.2. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για την
σύνταξη και εφαρμογή της μελέτης, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί
από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από την ευθύνη του.
36.3. Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των απαραίτητων υλικών για τα οποία απαιτείται έγκριση της Υπηρεσίας, χωρίς αυτό να τον απαλλάσσει από τις κατά Νόμο ευθύνες του και γενικά
για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τα λοιπά εγκεκριμένα
συμβατικά τεύχη.

36.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά,
εργατικά και μηχανήματα, που είναι αναγκαία για την κατασκευή του Έργου,
καθώς και για τη μεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους. Ο ανάδοχος οφείλει
επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα
μηχανήματα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου.
36.5. Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της Μελέτης και με τυχόν συμπληρωματικά κατά το στάδιο της
κατασκευής. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για τυχόν τροποποιήσεις της μελέτης, που θα γίνουν τελικά δεκτές από την Υπηρεσία, δεν δικαιούται
καμιά ιδιαίτερη αμοιβή μελέτης έστω και αν από τις τροποποιήσεις αυτές προκύπτει οικονομικό όφελος για τον Εργοδότη.
36.6. Οποιαδήποτε ζημία, που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά
κατά την διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον ανάδοχο, ο
οποίος είναι υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει.
Επίσης ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για ζημιές και καταστροφές που θα οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και αν είναι
εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης (π.χ. πλημμύρες-θύελλες, κ.λπ.).
36.7 Οποιαδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημίες στο προσωπικό του αναδόχου ή σε
τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητά του
προσωπικού του αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. Ο
ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των Έργων όλα τα απαιτούμενα
μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142/17.7.75),
Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193 Α/26.8.80) και 1073/8/(ΦΕΚ 260Α/16.9.81) και όποια
άλλα διατάγματα έχουν εκδοθεί πρόσφατα καθώς και κάθε άλλο μέτρο, που
αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων.
36.8. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης
εργασιών, ο ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις
εργασίες αυτές, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως
της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 37ο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ–ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
37.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε αντιπαράσταση με την Υπηρεσία
στην παραλαβή των εκάστοτε εκτελουμένων εργασιών και να τηρεί απαρέγκλιτα βιβλία παραλαβών. Τα βιβλία αυτά θα είναι «εις διπλούν» θα σημειώνονται
οι επακριβείς διαστάσεις των έργων θα υπογράφονται επί τόπου από τον
ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα τηρείται από ένα αντίγραφο και από τους

δύο. Επίσης στις ανωτέρω παραλαβές θα σημειώνονται και οι θέσεις των
δοκιμών και ελέγχων, που έχουν εκτελεσθεί.
37.2. Αμέσως μόλις τελειώσει αυτοτελές μέρος του έργου θα συντάσσονται από τον
ανάδοχο και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία βάσει των ανωτέρω παραλαβών
σχετικά λεπτομερή σχέδια με την ένδειξη «όπως κατασκευάστηκε», στα οποία
θα εμφαίνονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργασίες, οι διαστάσεις τους, θα
σημειώνονται οι θέσεις ελέγχων και δοκιμών και θα είναι λεπτομερέστατα και
συμπληρωμένα με σημειώσεις, όπου χρειάζεται. Τα ανωτέρω σχέδια θα
συνοδεύονται από τεύχος με τα αναλυτικά αποτελέσματα των σημειουμένων
δοκιμών και ελέγχων. Επίσης θα συνοδεύονται από στοιχεία και διαγράμματα
όλων των στρωμάτων και υλικών, που συναντήθηκαν σε όλα τα είδη των
εκσκαφών μαζί με τα στοιχεία των συνθηκών εργασίας.
37.3. Τα υπόψη σχέδια και τεύχη θα περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο αφανών
εργασιών και η μη έγκαιρη σύνταξή τους θα στερεί από τον ανάδοχο τη σχετική
πληρωμή.
37.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί επί τόπου του έργου, ημερολόγιο σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, στο οποίο θα σημειώνονται τα μηχανήματα, το
προσωπικό, οι εκτελούμενες εργασίες, οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών
κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 38ο: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ–ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
38.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. και τα λοιπά ασφαλιστικά
ταμεία, όλο το προσωπικό που θα απασχολεί σύμφωνα με τις περί Ι.Κ.Α.
διατάξεις.
38.2. Ασφάλιση του έργου:
α) Χωρίς απ’ αυτό να περιορίζονται οι υποχρεώσεις και ευθύνες του, που
απορρέουν από τα αντίστοιχα άρθρα της παρούσας, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δαπάνη του να ασφαλίσει το έργο και στο όνομά του και στο όνομα
του εργοδότη για κάθε ζημιά ή απώλεια από οποιαδήποτε αιτία, αστοχία
υλικού, κλοπή, φωτιά, θεομηνίες, τρομοκρατικές ενέργειες, κ.λ.π και με τρόπο
ώστε ο εργοδότης και ο ανάδοχος να καλύπτονται για ολόκληρη την περίοδο
της κατασκευής και επί πλέον κατά πάσης απώλειας ή ζημίας που θα γίνει κατά
το χρόνο εγγυήσεως, οφειλομένης σε αίτια που ανάγονται στην πριν από την
έναρξη της συντηρήσεως περίοδο, καθώς και έναντι κάθε απώλειας ή ζημίας
που θα προξενηθεί από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων
του, που απορρέουν από το αντίστοιχο άρθρο της παρούσας.

β) Η ασφάλιση θα καλύπτει:
β1) Ολόκληρη την αξία των εκάστοτε εκτελεσθέντων τμημάτων του έργου ως
και των τμημάτων των βοηθητικών εργασιών.
β2) Ολόκληρη την αξία των υλικών και μηχανημάτων του εργοταξιακού
εξοπλισμού και των λοιπών ειδών που προσκομίσθηκαν από τον ανάδοχο στο
εργοτάξιο.
γ) Η ασφάλιση αυτή θα γίνεται σε αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο
ασφαλιστική εταιρεία και υπό όρους εγκρίσεως του Εργοδότη (η μη έγκριση του
οποίου πρέπει να είναι αιτιολογημένη).
Ο ανάδοχος υποχρεούται, όποτε του ζητηθεί να παρουσιάζει στην επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία το ή τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καθώς και τις αποδείξεις
πληρωμής των τρεχόντων ασφαλίστρων, χωρίς εκ τούτου να περιορίζονται οι
συμβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου.
38.3. Ζημιές σε τρίτους και στις περιουσίες αυτών:
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο ο οποίος στρέφεται
κατά της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε
άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών κάθε τρίτου
προσώπου, συμπεριλαμβανομένων του εργοδότη, του προσωπικού του και του
προσωπικού της επιβλέψεως, ο οποίος απορρέει από την εκτέλεση του έργου,
από τα μέσα για την εκτέλεση των εργασιών, τα οποία χρησιμοποιούνται στο
εργοτάξιο, από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό, από κάθε πρόσωπο που εισέρχεται στο εργοτάξιο, καθώς και από τα ίδια τα κατασκευάσματα,
τόσο κατά τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες εκτελούνται εργασίες, όσο και
κατά τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες δεν γίνονται εργασίες.
38.4. Ασφάλιση υπέρ τρίτων
α) Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να συνάψει ασφάλιση υπέρ τρίτων σε αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία, αποδεικτικό της
οποίας απαραίτητα θα προσκομισθεί κατά την υπογραφή της εργολαβικής συμβάσεως.
β) Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο τον προβλεπόμενο από την εργολαβική
σύμβαση χρόνο, δηλ. από της υπογραφής της συμβάσεως μέχρι της προσωρινής παραλαβής του έργου για κάθε πιθανή βλάβη περιουσίας, καθώς και τη
σωματική βλάβη τρίτων, συμπεριλαμβανομένων του εργοδότη του προσωπικού
του και εκείνου της επιβλέψεως, εως ποσού το οποίο καθορίζεται σε 3% του
συνολικού ύψους του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.
γ) Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώματος προσφυγής
κατά του εργοδότη, του αναδόχου των υπεργολάβων και του προσωπικού
αυτών καθώς και κάθε εργαζομένου, ο οποίος έχει οποιανδήποτε σχέση με τον

ανάδοχο του έργου, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία θα μπορούσε να δημιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του εργοδότη. Εξυπακούεται ότι η σύναψη της ασφαλίσεως υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο
από τις συμβατικές του υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3 του
παρόντος, από την ισχύουσα Νομοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις περί
ασφαλίσεως και προστασίας του απασχολουμένου για το έργο προσωπικού.
38.5. Ατυχήματα και ζημιές σε εργατικό προσωπικό:
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία
ήθελε προξενηθεί συνεπεία εργατικού ατυχήματος σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα
τα οποία χρησιμοποιούνται απ’ αυτόν στο έργο. Ο εργοδότης δεν έχει καμία
υπευθυνότητα για τέτοιες ζημίες ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικά με αυτές, εκτός, αν η ζημιά ή βλάβη προξενήθηκε από ενέργειες ή υπαιτιότητα του ίδιου του εργοδότη, των αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του.
38.6 Μέτρα εν ελλείψει ασφαλίσεως από τον ανάδοχο:
Αν ο ανάδοχος παραλείψει να ενεργήσει ή δεν τηρήσει τους όρους της παρούσας ασφαλίσεως ή οποιεσδήποτε άλλες ασφαλίσεις οι οποίες απαιτούνται από
τους όρους της συμβάσεως ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να προβαίνει στις
προβλεπόμενες ασφαλίσεις και να πληρώνει τα αναγκαία ασφάλιστρα, τα οποία
θα κατακρατά από τα ποσά τα οποία κάθε φορά θα πληρώνει ή θα οφείλει στον
ανάδοχο, χωρίς καμιά άλλη ιδιαίτερη διαδικασία.
38.7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει σε Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία τα
αυτοκίνητα, που θα χρησιμοποιούνται στο έργο, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με
τους Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της
Υπηρεσίας που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων.
38.8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει
κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα επισήμανσης και απαγόρευσης επικινδύνων θέσεων καθώς και προειδοποιητικές και συμβουλευτικές πινακίδες τόσο
για τους εργαζόμενους όσο και για τους κινούμενους στο εργοτάξιο.
38.9. Για εργασίες, που απαιτούν ειδικά μέτρα ασφαλείας, ο ανάδοχος θα πρέπει να
πάρει όλα τα ενδεδειγμένα πρόσθετα και ειδικά μέτρα ασφαλείας και να εφαρμόζει αυστηρά τους κανονισμούς, που ισχύουν για την πρόληψη ατυχημάτων.

38.10. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελούν τα άρθρα που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ /ΟΙΚ/889/27-11-02 απόφαση του Υφ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
(ΦΕΚ 16β/14-01-03) για την πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού
κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.)

ΑΡΘΡΟ 39ο: ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως δηλώσει τη διεύθυνση της έδρας της επιχείρησής του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων προκειμένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας, σύμφωνα προς τις διατάξεις της παρ. 2
και 3 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος επίσης να διορίσει αντίκλητο του, κάτοικο της
έδρας της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και αποδεκτό απ’ αυτήν. Με το διορισμό
του αντικλήτου κατατίθεται και δήλωση αποδοχής του διορισμού του.

ΑΡΘΡΟ 40ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
40.1. Οι τελικές επιμετρήσεις συντάσσονται τμηματικά με την πρόοδο του έργου.
40.2 Για κάθε διακεκριμένο μέρος του έργου, που επιδέχεται αυτοτελή επιμέτρηση, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε ένα μήνα από την πλήρη περαίωση των
εργασιών του επιμετρούμενου μέρους να συντάξει τελική επιμέτρηση και να την
υποβάλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία.
40.3. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα υποβάλει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε
τελική επιμέτρηση, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μέχρι την σύνταξη της τελικής
επιμετρήσεως μπορεί να αρνηθεί την πιστοποίηση των αντίστοιχων εργασιών.
40.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές προδιαγραφές και το
άρθρο 151 του Ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 41ο: ΑΠΑΛΛΟΤΡΟΙΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος κατά τη σύνταξη της προσφοράς του θα πρέπει να λάβει υπόψη
ότι για τυχόν απαιτούμενες απαλλοτριώσεις ή ευθύνη και διαδικασία
υλοποίησής τους αποτελούν υποχρέωση του κυρίου του έργου.

ΑΡΘΡΟ 42o: ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων
oποιασδήποτε ηλικίας στο έργο, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και μέσω αυτής

την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία και να διακόψει κάθε εργασία στις περιοχές των ευρημάτων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διατήρηση
και διαφύλαξη των εν λόγω αρχαιοτήτων.
Μετά τον πρώτο χαρακτηρισμό από την Αρχαιολογική Υπηρεσία θα δοθούν
οδηγίες στον Ανάδοχο, είτε για την συνέχιση των εργασιών είτε για την προσωρινή διακοπή των εργασιών για την διενέργεια αρχαιολογικής έρευνας από την
αρμόδια Υπηρεσία και την μεταφορά του εξοπλισμού και προσωπικού του σε
άλλο μέτωπο εργασιών έως την λήξη των αρχαιολογικών ερευνών, με ανάλογη
αλλαγή του χρονοδιαγράμματος του έργου.
Όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα, οποιασδήποτε φύσης και αξίας που ανακαλύπτονται κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και σε
κάθε περίπτωση ισχύει η αντίστοιχη Ελληνική Νομοθεσία. Κατά τα άλλα ο Ανάδοχος δεσμεύεται από τη σχετική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 43o: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα και δαπάνες του μέσα σε ένα (1) μήνα
από την εγκατάσταση του, να τοποθετήσει μια (1) πινακίδα Δημοσιότητας για το
έργο, σύμφωνα με τα υποδείγματα που θα του χορηγήσει η Υπηρεσία και στην
θέση που θα του υποδειχτεί, προκειμένου να διασφαλίζεται η δημοσιότητα του
έργου.
ΑΡΘΡΟ 44ο: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ
44.1 Γενικά
44.1.1 Στις παρακάτω παραγράφους η αναφορά σε υπεργολάβους γίνεται για
υπεργολάβους, των οποίων η ανάγκη συνεργασίας θα προκύψει κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η
επιτάχυνση της εκτέλεσης ορισμένων εργασιών.
44.1.2 Ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν.4412/2016 .
1. «Όταν συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου μεταξύ του Αναδόχου
δημοσίου έργου και εργοληπτικής επιχείρησης του πρώτου εδαφίου της
παραγρ. 1 του άρθρου 165 του Ν.4412/2016 για την κατασκευή μέρους
του έργου που έχει αναληφθεί από τον Ανάδοχο (υπεργολαβία), ο
υπεργολάβος θεωρείται «εγκεκριμένος» με τις συνέπειες του νόμου
αυτού, μετά από έγκριση του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής,
όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις :
α. Ο υπεργολάβος έχει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του
έργου που αναλαμβάνει και ανήκει σε τάξη και κατηγορία έργου, αντί-

στοιχη με το ποσό της σύμβασης υπεργολαβίας, και β. Ο Ανάδοχος,
πριν από την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο, έχει γνωστοποιήσει στον κύριο του έργου ή στον φορέα κατασκευής τη σύμβαση
υπεργολαβίας.
Ο Ανάδοχος του έργου πρέπει να διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) του ποσού της σύμβασής του με τον κύριο του
έργου ή τον φορέα κατασκευής, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι συμβάσεις υπεργολαβιών που έχουν εγκριθεί.
Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής μπορούν με απόφασή τους,
που εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από
την ανωτέρω γνωστοποίηση, να μην εγκρίνουν την υπεργολαβία αυτή.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης ο ανάδοχος οφείλει να
προσκομίσει την υπεργολαβική σύμβαση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία
μπορεί να χορηγήσει προθεσμία στον Ανάδοχο και κατ΄ αίτησή του για
την προσκόμιση της υπεργολαβικής σύμβασης με τον αρχικώς
προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον που διαθέτει τα αναγκαία κατά την
κρίση της υπηρεσίας αυτής προσόντα, εφόσον συντρέχει σοβαρός
λόγος. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία
έκπτωσης

του

αναδόχου,

εφόσον

δεν

συνάψει

εν

τέλει

την

υπεργολαβική σύμβαση.
2. Η έγκριση της υπεργολαβίας έχει τις εξής συνέπειες:
α. Το ποσό της σύμβασης της υπεργολαβίας, όπως αυτό προκύπτει
ιδίως από τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον υπεργολάβο προς τον
Ανάδοχο, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εμπειρίας.
β. Για το ποσό της σύμβασης της υπεργολαβίας ο ανάδοχος δεν
δικαιούται πιστοποιητικό εμπειρίας για χρήση στο Μ.Ε.Ε.Π., ενώ τα
στελέχη του αναδόχου δικαιούνται πιστοποιητικό εμπειρίας, το οποίο για
την εξέλιξη στο ΜΕΚ ανάγεται στο μισό του χρόνου επίβλεψης.
44.1.3. Για την αναγνώριση υπεργολάβου ως εγκεκριμένου, με τις συνέπειες της
παρ. 2 του άρθρου 165, υποβάλλεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία κοινή
αίτηση του αναδόχου και του υπεργολάβου μαζί με πρωτότυπο συμφωνητικό και φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παρ. 2. Στο συμφωνητικό της υπεργολαβίας πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα οι εργασίες ή το μέρος του έργου που αναλαμβάνει ο υπεργολάβος, καθώς και
η αξία της σύμβασης υπεργολαβίας.
2. Ο φάκελος των δικαιολογητικών που συνοδεύει την αίτηση της παραγράφου 1 περιέχει ιδίως τα εξής: α) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που
τεκμηριώνουν τα στοιχεία των συμβαλλομένων και την εγκυρότητα των

πράξεων, όπως τα ισχύοντα καταστατικά, αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων, εξουσιοδοτήσεις κ.λπ.. β) Σαφή αναφορά των στοιχείων του
υπεργολάβου, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει τις ιδιότητες που
απαιτούνται από τις διατάξεις του άρθρου 165 και ειδικότερα: αα) Εάν
πρόκειται περί ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο
Μ.Ε.ΕΠ., το ονοματεπώνυμο, την ισχύουσα επαγγελματική διεύθυνση
και τον αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και την τάξη και τις κατηγορίες
έργων στις οποίες είναι γραμμένη και τη βεβαίωση εγγραφής στο
Μ.Ε.ΕΠ. σε απλό αντίγραφο. ββ) Εάν πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης με νομική προσωπικότητα εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ., την
πλήρη επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της εταιρίας, την ισχύουσα διεύθυνση, τον αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και την τάξη και τις κατηγορίες
έργων στις οποίες είναι εγγεγραμμένη, καθώς και το ονοματεπώνυμο,
την ισχύουσα διεύθυνση, το επάγγελμα και την ιδιότητα του φυσικού
προσώπου, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή του
συμφωνητικού της υπεργολαβίας και τα στοιχεία της απόφασης του
οργάνου, το οποίο δεσμεύει την εταιρία κατά το καταστατικό της, για την
εκτέλεση του έργου σε υπεργολαβία και τη βεβαίωση εγγραφής στο
Μ.Ε.ΕΠ. σε απλό αντίγραφο. γγ) Εάν πρόκειται για εργοληπτική
επιχείρηση με έδρα εκτός Ελλάδος, μη εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ., τα
στοιχεία των περιπτώσεων αα) και ββ) και αντί των στοιχείων εγγραφής
στο Μ.Ε.ΕΠ., τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης η οποία μπορεί, σύμφωνα με το δίκαιο της έδρας
της, να συμμετέχει σε δημοπρασίες και να αναλαμβάνει την εκτέλεση
δημόσιων έργων, της τάξης και της κατηγορίας του συγκεκριμένου
έργου το οποίο αναφέρεται στο συμφωνητικό υπεργολαβίας. γ)
Πιστοποιητικά από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο υπεργολάβος δεν
βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή προκειμένου για επιχείρηση με έδρα εκτός Ελλάδας, σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη
από τη νομοθεσία της έδρας της. δ) Πιστοποιητικά από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα παρακάτω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα τα οποία στερούν το
δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασία, όπως καθορίζονται κάθε φορά
στη

διακήρυξη

δημοπράτησης

του

συγκεκριμένου

έργου.

Τα

πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί από την αρμόδια
εισαγγελική αρχή ή την αντίστοιχη δημόσια αρχή (επί επιχειρήσεων με
έδρα εκτός Ελλάδας, μη εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ.) και αφορούν στα

εξής φυσικά πρόσωπα: αα) επί ατομικής επιχείρησης, στο πρόσωπο
που ανήκει αυτή, ββ) επί προσωπικής εταιρίας, στους διαχειριστές, γγ)
επί Ε.Π.Ε. στους διαχειριστές, δδ) επί Α.Ε. στον πρόεδρο του
διοικητικού συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. ε) Υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υπεργολάβου ότι δεν του
επιβλήθηκε για πειθαρχικό παράπτωμα ποινή η οποία του στερεί το
δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασία. στ) Βεβαιώσεις των αρμόδιων
οργανισμών

κοινωνικής

ασφάλισης

(βεβαιώσεις

ασφαλιστικής

ενημερότητας), από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος. ζ) Βεβαιώσεις των αρμόδιων φορολογικών αρχών (βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας), από
τις οποίες να αποδεικνύεται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις
σχετικές με την πληρωμή των φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή με τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος.
3. Εργοληπτικές επιχειρήσεις κάτοχοι «ενημερότητας πτυχίου» σε ισχύ
δεν

προσκομίζουν

όσα

από

τα

ανωτέρω

δικαιολογητικά

προσκομίστηκαν για την έκδοση της ενημερότητας πτυχίου.
4. Η απόφαση έγκρισης ή μη της σύναψης της σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα
στην αποκλειστική προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών που ορίζεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 165. Αν κατά την εξέταση της αίτησης
διαπιστωθούν ελλείψεις, μπορεί να προσκληθεί ο ανάδοχος για τη
συμπλήρωσή τους. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να ανασταλεί η ανωτέρω προθεσμία, μέχρι τη συμπλήρωση των ελλείψεων και την υποβολή
των δικαιολογητικών που λείπουν. Μέχρι την έγκριση ή μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν επιτρέπεται η σύμπραξη του υπεργολάβου στην κατασκευή του έργου.
5. Η διευθύνουσα υπηρεσία, με ειδική αιτιολόγηση, μπορεί να μην
εγκρίνει τη σύσταση της υπεργολαβίας, οι δε λόγοι μη έγκρισης μπορούν
να βασίζονται μόνο σε τεκμηριωμένα στοιχεία προερχόμενα κυρίως από
την υπηρεσία του μητρώου των εργοληπτικών επιχειρήσεων, σχετικά με
την ικανότητα και αξιοπιστία των εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την
καλή και έγκαιρη κατασκευή του έργου που συμφωνήθηκε ως
αντικείμενο της υπεργολαβίας. Η απόφαση αυτή της διευθύνουσας
υπηρεσίας, περί μη έγκρισης της σύστασης της υπεργολαβίας, εκδίδεται
μόνο μέσα στην αποκλειστική προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου

165 και κοινοποιείται αμέσως στον ανάδοχο και τον υπεργολάβο, κατά
τις διατάξεις του άρθρου 143, καθώς και στην προϊσταμένη αρχή, μαζί
με απλό αντίγραφο του υποβληθέντος συμφωνητικού σύστασης της
υπεργολαβίας. Εάν η έγκριση του υπεργολάβου γίνει αυτοδικαίως λόγω
παρέλευσης της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 165, η
Διευθύνουσα Υπηρεσία οφείλει, εντός δέκα (10) ημερών από τότε που
θα το ζητήσει εγγράφως ο ανάδοχος, να εκδώσει σχετική βεβαίωση για
την ανάληψη του έργου από τον υπεργολάβο, προς χρήση ενώπιον
των αρμόδιων φορολογικών, ελεγκτικών ή άλλων αρχών, χορηγώντας
του και επικυρωμένο αντίγραφο του υποβληθέντος συμφωνητικού
μίσθωσης έργου.
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