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Άρκρο 1 :  Αντικείμενο τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.) 
 

Σο τεφχοσ τθσ παροφςασ Ε..Τ. περιλαμβάνει τθ διατφπωςθ των ςυμβατικϊν όρων, ςφμφωνα με τουσ 
οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ Εργολαβικισ υμβάςεωσ κα καταςκευαςτεί το 
ΕΡΓΟ που περιγράφεται ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςασ Ε..Τ. 
 

Άρκρο 2 : Επεξιγθςθ όρων 
 

1.  Εργοδότθσ ι Κφριοσ του Ζργου είναι ο  Διμοσ Νζασ Ιωνίασ 

2. Φορζασ καταςκευισ του ζργου είναι ο  Διμοσ Νζασ Ιωνίασ 

3. Προϊςτάμενθ Αρχι είναι  Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Νζασ Ιωνίασ 

4. Διευκφνουςα ι Επιβλζπουςα Τπθρεςία  είναι θ Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου 

5. ΕΡΓΟ και αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ είναι θ «ΤΝΣΗΡΗΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΤΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 2021-2022», όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςασ. 

6. Ανάδοχοσ Εργολιπτθσ ι Ανάδοχοσ είναι θ Εργολθπτικι Επιχείρθςθ ι θ Κοινοπραξία Εργολθπτικϊν 

Επιχειριςεων ςτθν οποία ζχει ανατεκεί με ςφμβαςθ θ καταςκευι του ΕΡΓΟΤ. 

 

Άρκρο 3 : Ρεριγραφι και Χαρακτθριςτικά του Συνολικοφ Ζργου –   Αντικείμενο του Ζργου 
 

Σο φυςικό αντικείμενο του ζργου αφορά ςε «ΤΝΣΗΡΗΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΛΕΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 2021-2022» και εργαςίεσ παρεμβάςεισ ςυντιρθςθσ υποδομϊν ςε ςχολικζσ 

μονάδεσ του Διμου Νζασ Ιωνίασ, Αττικισ  και περιλαμβάνει ενδεικτικά, εργαςίεσ ςτεγανϊςεων,  

οικοδομικϊν εργαςιϊν, χρωματιςμϊν και επιςκευισ γθπζδων ακλοπαιδιϊν, κλπ. 

Για αναλυτικότερθ περιγραφι εργαςιϊν βλ. Σεχνικι περιγραφι. 
 
 
Άρκρο 4 : Αντικείμενο τθσ Εργολαβίασ – Χρθματικό Αντικείμενο τθσ     Εργολαβίασ 

 
1. Αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ (ΕΡΓΟ) είναι θ πλιρθσ αποπεράτωςθ του ςυνόλου των 

εργαςιϊν, όπωσ αυτζσ παρουςιάηονται ςτθν μελζτθ για τισ: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ 

ΚΑΙ ΑΤΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 2021-2022» 

2. Ο Ανάδοχοσ, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν υποχρεοφται χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι να προβεί ςε 

όλεσ τισ διοικθτικζσ πράξεισ και να εκπονιςει όλα τα πρόςκετα ςτοιχεία που απαιτοφνται για 

αλλαγι επιβλεπόντων μθχανικϊν του ζργου με νζουσ δικισ του απαςχόλθςθσ και ζγκριςθσ τθσ 

Τπθρεςίασ. 

3. Σο ΕΡΓΟ περιλαμβάνει τθν καταςκευι των προβλεπόμενων από τθ μελζτθ εργαςιϊν και τισ 

διαδικαςίεσ εξαςφάλιςθσ όλων των αναγκαίων αδειϊν για τθν καταςκευι του, και τθν ςφνδεςθ 

με τα δίκτυα των ΟΚΩ.  

4. Ο προχπολογιςμόσ του δθμοπρατοφμενου ζργου, που αποτελεί τθν ςφμβαςθ και περιλαμβάνει 

το ςφνολο των εργαςιϊν για τισ «ΤΝΣΗΡΗΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ  

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 2021-2022» με Φ.Ρ.Α. 
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Σα είδθ των εργαςιϊν, οι ποςότθτεσ και οι προδιαγραφζσ του τρόπου εκτζλεςισ τουσ 

περιζχονται ςτο Σιμολόγιο Μελζτθσ, ςτθν Σεχνικι Περιγραφι και ςτα υπόλοιπα ςυμβατικά τεφχθ 

του ΕΡΓΟΤ. Σο αρχικό ςυμβατικό χρθματικό αντικείμενο τθσ εργολαβίασ κα προκφψει από τθν 

προςφορά του Μειοδότθ.  

5. Η Διευκφνουςα Τπθρεςία ζχει το δικαίωμα να μειϊςει το αντικείμενο τθσ Εργολαβίασ ςε 

ποςοςτό του ςυνόλου χωρίσ ο Ανάδοχοσ να δικαιοφται αποηθμίωςθ όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 

186 του Ν.4412/16 

 

Άρκρο 5 : Συμβατικά Τεφχθ Εργολαβίασ – Σειρά ιςχφοσ 
 

Σα οριηόμενα ςαν ςυμβατικά τεφχθ και ςχζδια τθσ εργολαβίασ, με βάςθ τα οποία κα γίνει θ ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ του ΕΡΓΟΤ, είναι τα παρακάτω και, ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των περιεχομζνων ς’ 
αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ αυτϊν κακορίηεται ωσ κατωτζρω: 

1. Σο εργολαβικό ςυμφωνθτικό. 

2. Η Διακιρυξθ. 

3. Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ. 

4. Σο Σιμολόγιο Μελζτθσ. 

5. Η Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.). 

6. Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και τα Παραρτιματα τουσ. 

7. Η Σεχνικι Περιγραφι (Σ.Π.).  

8. Ο Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ. 

9. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ που κα χορθγθκοφν ςτον Ανάδοχο από τθν Τπθρεςία 

κακϊσ και οι Σεχνικζσ Μελζτεσ που τυχόν κα ςυνταχκοφν από τον Ανάδοχο 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, όπωσ τελικά κα εγκρικοφν από τθν 

Τπθρεςία.  

10.Σο Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα ποιότθτασ καταςκευισ των ζργων, όπωσ αυτό 

τελικά κα εγκρικεί από τθν Τπθρεςία.  

11.Σο Πρόγραμμα ποιότθτασ και το ΑΤ-ΦΑΤ όπωσ αυτό τελικά κα εγκρικεί από τθν 

Τπθρεςία. 

 Επίςθσ ςυμβατικι ιςχφ ζχουν, επόμενεσ των αναφερομζνων ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, επειδι 

είναι από δθμοςιευμζνα κείμενα: 
 

1. Σα κείμενα ΕΝ και HD των Ευρωκωδίκων 

2. Οι Προδιαγραφζσ των Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΣΕΠ) ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 

26 /2012 του Τπουργείου Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ Τποδομϊν Μεταφορϊν και 

Δικτφων 

3. Οι προδιαγραφζσ ΕΛ.Ο.Σ και I.S.O. 
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Άρκρο 6 : Ιςχφουςεσ διατάξεισ και κανονιςμοί 
 

Για τθ δθμοπράτθςθ του ζργου, τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν καταςκευι του, εφαρμόηονται 
οι διατάξεισ των παρακάτω νομοκετθμάτων: 

6.1. Ο Ν. 4412/16 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. 

6.2. Ο νόμοσ 4070/2012 (ΦΕΚ Α82/10.4.2012) 

6.3. Οι διατάξεισ Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και το άρκρο 27 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. Α’ 

137/24-8-93) 

6.5. Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ (εφόςον δεν 

περιλαμβάνονται ςτθν κωδικοποίθςθ), κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι 

απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ εργολαβίασ και γενικότερα 

κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ 

του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 Επίςθσ κα ιςχφςουν: 

 Οι Προδιαγραφζσ των Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΣΕΠ) ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 26 

/2012 του Τπουργείου Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ Τποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων  

 Ο Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ Σεχνολογίασ κυροδζματοσ. 

 Ο Νζοσ Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ οικοδομικϊν ζργων. 

 Ο Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ φορτίςεων δομικϊν ζργων. 

 Οι αποφάςεισ και εγκφκλιοι που αναφζρονται ςε ειδικζσ καταςκευζσ, ςε εγκρίςεισ ςιδθροφ 

οπλιςμοφ και λοιπϊν υλικϊν, ςε εγκρίςεισ ςυςτθμάτων προζνταςθσ κ.λπ. 

 Οι Ευρωκϊδικεσ 3, 4, 5 και 6. 

 Ο Γενικόσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ. 

 Ο Κανονιςμόσ κερμομόνωςθσ κτιρίων. 

 Οι Κανονιςμοί Ηλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων. 

 Οι Κανονιςμοί Τδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων. 

 Οι Κανονιςμοί Μθχανολογικϊν Εγκαταςτάςεων. 

 Ο Κανονιςμόσ μελζτθσ, καταςκευισ ελζγχου και ςυντθριςεωσ επικοινωνιακϊν δικτφων 

οικοδομϊν. 

 Οι Κανονιςμοί διακζςεωσ λυμάτων, ακακάρτων κ.λπ. 

 Οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ που περιλαμβάνονται ςτα υμβατικά τεφχθ. 

 Οι Πρότυπεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ του ΤΔΕ. 

 Σα Πρότυπα του Ε.Λ.Ο.Σ. 

 Οι τοπικζσ δεςμεφςεισ (π.χ. Αρχαιολογικισ Τπθρεςίασ) 

 Οι διατάξεισ τθσ Δ.Ε.Η., τθσ Πυροςβεςτικισ Τπθρεςίασ, του Ο.Σ.Ε. και γενικά των Ο.Κ.Ω. 
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 Οι ιςχφοντεσ κανονιςμοί, οδθγίεσ και διατάξεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι άλλοι κανονιςμοί 

χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για όςεσ περιπτϊςεισ δεν καλφπτονται από τουσ Ελλθνικοφσ 

Κανονιςμοφσ. 

 ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των παραπάνω διατάξεων αποφαςίηει ο Εργοδότθσ για 

τθν διάταξθ που ιςχφει. 

6.6  Ο Νόμοσ 3886/2010 «Περί Δικαςτικισ προςταςίασ κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων». 

6.7  Σισ αποφάςεισ ΔΙΠΑΔ/611/01-ΦΕΚ1013Β/02-08-01 και ΔΙΠΑΔ/501/03-ΦΕΚ928Β/04-07-03 

6.8  Τ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β`/24.8.2010) Μζτρα, όροι και προγράμματα για τθν 

εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ), 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. 

6.9  N. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α 25.11.2011) Νζοσ τρόποσ ζκδοςθσ αδειϊν δόμθςθσ, ελζγχου 

καταςκευϊν και λοιπζσ διατάξεισ. 

 

Άρκρο 7 : Διοίκθςθ του ΕΓΟΥ – Επίβλεψθ 
 

1. Η Διοίκθςθ, θ Επίβλεψθ, θ Παρακολοφκθςθ και ο Ζλεγχοσ του ΕΡΓΟΤ αςκοφνται από τθ 

Διευκφνουςα Τπθρεςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ Ν. 4412/16 

 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διευκολφνει τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία κακϊσ και τα διάφορα 

όργανα αυτϊν, ςτθν άςκθςθ και τθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ. 

 

3. Η άςκθςθ τθσ Διοίκθςθσ, Επίβλεψθσ Παρακολοφκθςθσ και Ελζγχου του ΕΡΓΟΤ από τθ 

Διευκφνουςα Τπθρεςία, ωσ προσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν μειϊνει ςε καμία περίπτωςθ τισ 

ευκφνεσ του Αναδόχου ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τθ ςφμβαςθ. 

 
Άρκρο 8 : Χρονοδιάγραμμα / Ρρόγραμμα καταςκευισ ΕΓΟΥ 
 
1.  Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ μζςα ςε προκεςμία 15 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ 

να ςυντάξει και να υποβάλει προσ ζγκριςθ Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα καταςκευισ του ΕΡΓΟΤ, 

προςαρμοςμζνο ςτθν χρονικι περίοδο ζναρξθσ του ΕΡΓΟΤ, το οποίο κα ανταποκρίνεται ςτισ 

υποχρεϊςεισ τθσ Σεχνικισ Περιγραφισ και τθσ Ειδικισ υγγραφισ Τποχρεϊςεων.  

Η Τπθρεςία εγκρίνει το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα καταςκευισ του Ζργου μζςα ςε δζκα (10) 

θμζρεσ.  ε περίπτωςθ παρατθριςεων τθσ Τπθρεςίασ επί του υποβλθκζντοσ χρονοδιαγράμματοσ, 

αυτό κα πρζπει να αναςυνταχκεί για να περιλάβει τισ παρατθριςεισ και να επανυποβλθκεί για 

ζγκριςθ  εντόσ 5 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των παρατθριςεων. 

 

Σο Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα καταςκευισ του Ζργου κα είναι προςαρμοςμζνο ςτισ 

προκεςμίεσ που ορίηει το άρκρο 9 τθσ παροφςθσ και κα περιλαμβάνει λεπτομερειακι δικτυωτι 
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ανάλυςθ για όλεσ τισ εργαςίεσ ι ομάδεσ εργαςιϊν του ΕΡΓΟΤ, τισ προμικειεσ υλικϊν και κα 

ςυνοδεφεται από ςχετικι αιτιολογικι ζκκεςθ, με απαραίτθτεσ αναφορζσ ςτο ειδικευμζνο 

προςωπικό και τον εξοπλιςμό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςτα 

πλαίςια των οριςμζνων επιμζρουσ προκεςμιϊν και τθσ ςυνολικισ. 

 

Η ανάπτυξθ του προγράμματοσ γίνεται ςε επίπεδο μελζτθσ εφαρμογισ υπό τθν ζννοια του Άρκρου 

8 των "προδιαγραφϊν μελζτθσ και εφαρμογισ χρονικοφ προγραμματιςμοφ και διοίκθςθσ Ζργου" 

(Δ17/01/117/ΦΝ 332 ΦΕΚ 862Β/16.11.89). 

 

Σο πρόγραμμα καταςκευισ του Ζργου κα περιλαμβάνει, κατ' ελάχιςτο, υποπρογράμματα για τισ 

ακόλουκεσ διακεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ: 

(1) Προεργαςίεσ, εγκατάςταςθ εργοταξίου και προετοιμαςία των χϊρων. 

(2) Αποτυπϊςεισ, ζρευνεσ, μελζτεσ, εγκρίςεισ και άδειεσ. 

(3) Εργαςίεσ καταςκευισ οικοδομικϊν εργαςιϊν, δικτφων και φυτοτεχνικϊν εργαςιϊν. 

(4) Ζλεγχοι και δοκιμζσ πάςθσ φφςεωσ. 

(5) Δοκιμαςτικι λειτουργία και ςυντιρθςθ. 

Σα παραπάνω υποπρογράμματα δυνατόν να περιλαμβάνουν δραςτθριότθτεσ ι/και άλλα 

υποπρογράμματα. 

  Ειδικότερα, ςχετικά με τον προγραμματιςμό του Ζργου: 

(1) Σο χρονοδιάγραμμα κα ςυνταχκεί ςε κατάλλθλο πρόγραμμα Η/Τ ςτο οποίο με τθν μζκοδο τθσ 

δικτυωτισ ανάλυςθσ (CPM), κα εμφανίηεται θ ςυνολικι διάρκεια του ζργου, θ κρίςιμθ 

διαδρομι και οι δραςτθριότθτεσ "ςτακμοί" (milestones) που κα κακορίηουν και τισ 

τμθματικζσ προκεςμίεσ του ζργου. 

(2) Σο χρονοδιάγραμμα κα αναφζρεται ςε δραςτθριότθτεσ και για κάκε μία από αυτζσ κα 

αναφζρονται τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: Περιγραφι, εκτιμϊμενθ διάρκεια, 

νωρίτερθ και αργότερθ θμερομθνία ζναρξθσ και περαίωςθσ, ολικό χρονικό περικϊριο, 

εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ των άρκρων του τιμολογίου του Ζργου για τθν οικονομικι αποτίμθςθ 

τθσ δραςτθριότθτασ. 

(3) Για το χρονοδιάγραμμα θ μικρότερθ χρονικι μονάδα είναι θ θμζρα και μεγαλφτερθ ο μινασ. 

Ο υπολογιςμόσ του γίνεται με θμερομθνία ζναρξθσ εκείνθ τθσ υπογραφισ τθσ φμβαςθσ και 

με υποχρζωςθ τιρθςθσ τθσ ςυνολικισ και των τμθματικϊν προκεςμιϊν. 

(4) Για κάκε διακεκριμζνο/αυτοτελζσ τμιμα του Ζργου κα υπάρχει ξεχωριςτό αναλυτικό 

χρονοδιάγραμμα με πλιρθ ανάλυςθ των δραςτθριοτιτων ανά μινα. 

(5) Εκτόσ του χρονοδιαγράμματοσ, ςε ςυμφωνία όμωσ με αυτό, κα ςυνταχκεί πρόγραμμα 

καταςκευισ, ανά εργαςία και εβδομάδα, για το ςφνολο των δραςτθριοτιτων και για τισ 

οποίεσ κα αναφζρονται τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: Περιγραφι, εκτιμϊμενθ 

διάρκεια, ενωρίτερθ και αργότερθ θμερομθνία ζναρξθσ και περαίωςθσ, ολικό χρονικό 
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περικϊριο, εκτιμϊμενεσ εργατοϊρεσ, ποςότθτα ςε κατάλλθλα μονάδα μζτρθςθσ (κατά 

προτίμθςθ των εγκεκριμζνων τιμολογίων του ΤΠΕΧΩΔΕ) και ποςοςτό επί τθσ ςυνολικισ 

ομοειδοφσ εργαςίασ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν λογικι του δικτφου, ςτθν 

αλλθλουχία των δραςτθριοτιτων, ςτον ρεαλιςμό ςτουσ χρόνουσ και ςτουσ διακζςιμουσ πόρουσ. 

 

Ο Προγραμματιςμόσ των διαφόρων εργαςιϊν πρζπει να είναι τζτοιοσ, ϊςτε να μειϊνονται οι 

πικανότθτεσ ηθμιάσ από πλθμμφρεσ - βροχζσ - κεομθνίεσ κλπ. 

 

Παράλλθλα με το χρονοδιάγραμμα κα υποβλθκεί και διάγραμμα απορροφιςεωσ των πιςτϊςεων 

για το ζργο ςφμφωνα με τον προγραμματιςμό για τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν το οποίο κα είναι 

ακροιςτικό (cumulative) με το τθσ προθγουμζνθσ και επομζνθσ περιόδου απορρόφθςθσ (καμπφλθ 

τφπου S). 

 

Για τθν ορκι και ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, μαηί  με το 

χρονοδιάγραμμα καταςκευισ, να υποβάλουν ςτθν Τπθρεςία  πίνακα   παραγγελιϊν  μθχ/των - 

ςυςκευϊν – εξαρτθμάτων - υλικϊν με θμερομθνία παραγγελίασ και άφιξθσ ςτο εργοτάξιο. 

 

Σο χρονοδιάγραμμα κα περιλαμβάνει υποχρεωτικά ξεχωριςτζσ δραςτθριότθτεσ παραγγελιϊν με 

τουσ ςυγκεκριμζνουσ χρόνουσ παραγγελίασ και άφιξθσ των μθχανθμάτων-εξαρτθμάτων-υλικϊν 

ςτο εργοτάξιο ςφμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. 

 

Προκειμζνου να τθρθκοφν οι οριηόμενεσ προκεςμίεσ, ο ανάδοχοσ κα λάβει υπόψθ του και κα 

προβλζψει τθ δυνατότθτα εργαςίασ ςε  δεφτερθ ι τρίτθ βάρδια με ι χωρίσ υπερωρίεσ κακϊσ και 

τθ δυνατότθτα εργαςίασ ςε θμζρεσ αργίασ και εορτϊν. Οποιαδιποτε  επιβάρυνςθ από τθν 

υπερωριακι ι νυκτερινι εργαςία και τισ κάκε είδουσ άδειεσ κα βαρφνει τον Ανάδοχο χωρίσ καμιά 

απαίτθςθ οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ. 

 

Η Διευκφνουςα Τπθρεςία μπορεί να επιβάλει τροποποιιςεισ ςτο χρονοδιάγραμμα ςε ςυνεργαςία 

με τον Ανάδοχο. Σο τελικά διαμορφωμζνο, μετά τα παραπάνω, χρονοδιάγραμμα, αφοφ εγκρικεί, 

κα αποτελζςει ςυμβατικό ςτοιχείο τθσ Εργολαβίασ.  

 

2.  Η ενθμζρωςθ και αναμόρφωςθ του χρονοδιαγράμματοσ CPM με ςτακερζσ τισ θμερομθνίεσ  

τμθματικισ και  ολικισ παράδοςθσ  κα γίνεται από τον ανάδοχο κάκε  τρεισ μινεσ. 

Σα παραπάνω αναλυτικά χρονοδιαγράμματα μετά τθν ζγκριςθ από τθν Τπθρεςία γίνονται 

υποχρεωτικά για τον Ανάδοχο, ο οποίοσ οφείλει να τα εφαρμόςει. 
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Ο Ανάδοχοσ ζχει επίςθσ τθν υποχρζωςθ ςε κάκε μεταβολι των προκεςμιϊν ι του αντικειμζνου 

του ΕΡΓΟΤ να αναπροςαρμόςει το χρονοδιάγραμμα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/16.  

 

3. Επίςθσ ςτο τζλοσ κάκε μινα, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςτθν Τπθρεςία ενθμερωμζνο 

χρονοδιάγραμμα ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι ςυνοδευόμενο από μθνιαία ζκκεςθ προόδου, 

ςτθν οποία κα φαίνεται θ πρόοδοσ των εργαςιϊν,  θ ςυμφωνία ι όχι με το εγκεκριμζνο 

Πρόγραμμα καταςκευισ των ζργων και κα γίνεται ςφγκριςθ-αξιολόγθςθ του εγκεκριμζνου 

χρονοδιαγράμματοσ ςε ςχζςθ με τθν πραγματικι εξζλιξθ των δραςτθριοτιτων-εργαςιϊν. Επίςθσ 

κα αναφζρονται οι λόγοι των προκυπτουςϊν διαφοροποιιςεων κακϊσ και τα μζτρα που 

προτείνονται να λθφκοφν για τθν κάλυψθ των τυχόν κακυςτεριςεων. 

 
Άρκρο 9 :  Ρροκεςμίεσ 

 

1.  Ο Ανάδοχοσ οφείλει να περαιϊςει το ςφνολο των εργαςιϊν του ΕΡΓΟΤ μζςα ςε δϊδεκα (12) μινεσ 
από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ και να τθριςει τισ επιμζρουσ προκεςμίεσ του 
χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ του ΕΡΓΟΤ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 147 του 
Ν.4412/2016. 

 
2.  Για τυχόν παράταςθ κα ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 147 του Ν. 4412/16 

 

Άρκρο 10 : ιτρα πρόςκετθσ καταβολισ (πριμ) 
 

Δεν προβλζπεται ριτρα πρόςκετθσ καταβολισ πριμ. 

 

Άρκρο 11 : Αυξομειϊςεισ εργαςιϊν - Νζεσ εργαςίεσ – Κανονιςμόσ τιμϊν Μονάδοσ νζων εργαςιϊν 
 

1. Η Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου να ανακζτει 

ςτον Ανάδοχο τθν εκτζλεςθ ςυμπλθρωματικϊν, νζων εργαςιϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Ν.4412/16. 

2. Η εκτζλεςθ των νζων εργαςιϊν κα γίνει με ςυμβατικζσ τιμζσ ι με τιμζσ νζων εργαςιϊν που κα 

κανονιςτοφν (ςφνταξθ Πρωτοκόλλων Κανονιςμοφ Σιμϊν Μονάδοσ Νζων Εργαςιϊν).  

3. Για τθν ςφνταξθ Πρωτοκόλλων Κανονιςμοφ Σιμϊν Μονάδασ Νζων Εργαςιϊν ιςχφουν οι παρακάτω 

εγκεκριμζνεσ Αναλφςεισ Σιμϊν και τα αντίςτοιχα Περιγραφικά Σιμολόγια ανάλογα με τθ φφςθ των 

εργαςιϊν : 

     Σο εγκεκριμζνο Ενιαίο Σιμολόγιο εργαςιϊν τθσ κατθγορίασ Οικοδομικϊν Ζργων όπωσ αυτό 

ιςχφει ςιμερα 

 Ανάλυςθ Σιμϊν Ηλεκτρομθχανολογικϊν Ζργων όπωσ αυτό ιςχφει ςιμερα 

 Ενιαίο Σιμολόγιο εργαςιϊν Τδραυλικϊν Ζργων όπωσ αυτό ιςχφει ςιμερα 

 Ενιαίο Σιμολόγιο εργαςιϊν Οδοποιίασ, όπωσ αυτό ιςχφει ςιμερα  

 Ενιαίο Σιμολόγιο εργαςιϊν Πραςίνου, όπωσ αυτό ιςχφει ςιμερα  
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4. ε περίπτωςθ ανάγκθσ εκτζλεςθσ επειγουςϊν πρόςκετων εργαςιϊν, κα ιςχφςουν οι κείμενεσ 

διατάξεισ.  

 

Άρκρο 12 : Διακοπι εργαςιϊν - Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ - Συνζπειεσ 
 

1. Ο Εργοδότθσ ζχει δικαίωμα οποτεδιποτε να διακόψει τισ εργαςίεσ του ΕΡΓΟΤ και να διαλφςει τθ 

ςφμβαςθ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 161 του Ν. 4412/16, οι οριηόμενεσ ςτα παραπάνω άρκρα 

ςυνζπειεσ και καταβάλλεται αποηθμίωςθ ςτον Ανάδοχο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 162 του Ν. 

4412/16 

 

2. Ματαίωςθ τθσ διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 162 του Ν. 

4412/16. 

 

Άρκρο 13 : Σφμβαςθ καταςκευισ του ΕΓΟΥ - Εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ   
1.     χετικά με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 5 άρκρου 105 και 

135 του ν. 4412/2016. 

2. Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό  5%  επί τθσ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Π.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 

όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 

4. ε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 ν. 4412/2016, θ οποία ςυνεπάγεται 

αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν 

τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του 

ποςοφ τθσ αφξθςθσ εκτόσ ΦΠΑ. 

5. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ςυμπλθρϊνεται με κρατιςεισ ςτισ εκάςτοτε εκδιδόμενεσ εντολζσ 

πλθρωμισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Ν.4412/16 

 

Άρκρο 14 : Υπζρβαςθ προκεςμιϊν - Ροινικζσ ριτρεσ - Ζκπτωςθ του Αναδόχου 
 

1.  Για το παρόν ΕΡΓΟ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ ςφμφωνα με τθν 

οποία θ ποινικι ριτρα που επιβάλλεται ςτον Ανάδοχο για κάκε μζρα υπαίτιασ από μζρουσ του 

υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ, ορίηεται ςε 15% τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του Ζργου και 

επιβάλλεται για αρικμό θμερϊν ίςο με το 20% τθσ προβλεπόμενθσ από τθ φμβαςθ αρχικισ 

ςυνολικισ προκεςμίασ. Για τισ επόμενεσ μζρεσ, μζχρισ ακόμα 15% τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ, θ 

ποινικι ριτρα για κάκε μζρα ορίηεται ςε 20% τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του Ζργου. Σο όριο τθσ 
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παραπάνω ριτρασ ορίηεται ςε 6% του ποςοφ τθσ φμβαςθσ χωρίσ Φ.Π.Α., ςφμφωνα με το άρκρο 

148 του Ν.4412/16 

Για τθν εφαρμογι των ποινικϊν ρθτρϊν, θ "μέση ημερήσια αξία" του Ζργου προκφπτει δια 

διαιρζςεωσ του ςυνολικοφ χρθματικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ μαηί με το ποςό των τυχόν 

ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων και χωρίσ τθν ανακεϊρθςθ και το Φ.Π.Α. με τον αρικμό θμερϊν 

τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ. 

 

2.  Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, εφόςον ςυντρζχουν οι λόγοι του άρκρου 147 του Ν.4412/16  

 

Άρκρο 15 : Γενικζσ υποχρεϊςεισ Αναδόχου 
 

1. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί, εκτόσ των υποχρεϊςεων που αναφζρονται ρθτά ςτθν παροφςα 

Ε..Τ. και ςτθ ςφμβαςθ που υπογράφει, τισ γενικζσ υποχρεϊςεισ που διεξοδικά αναφζρονται ςτισ 

διατάξεισ του Ν.4412/16 

 

2. Ενδεικτικά ο Ανάδοχοσ ζχει τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ: 

I. Ο Ανάδοχοσ, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν υποχρεοφται χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι να προβεί 

ςε όλεσ τισ διοικθτικζσ πράξεισ και να εκπονιςει όλα τα πρόςκετα ςτοιχεία που απαιτοφνται 

για αλλαγι επιβλεπόντων μθχανικϊν του ζργου με νζουσ δικισ του απαςχόλθςθσ και 

ζγκριςθσ τθσ Τπθρεςίασ.  

II.  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι να προβεί ςε όλεσ τισ διοικθτικζσ πράξεισ 

και να εκπονιςει όλα τα πρόςκετα ςτοιχεία που τυχόν απαιτθκοφν από τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία ϊςτε να εξαςφαλίςει όλεσ τισ 

απαιτοφμενεσ άδειεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του ζργου και τθν ςφνδεςθ με τα 

δίκτυα των Ο.Κ.Ω.  

III. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να εκτελζςει τισ διάφορεσ εργαςίεσ ςτο ΕΡΓΟ κακ’ όλουσ τουσ κανόνεσ 

τθσ τζχνθσ και ςυμφϊνωσ προσ τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ, τα γενικά και τα λεπτομερειακά 

ςχζδια τθσ Μελζτθσ. Οπωςδιποτε όμωσ ο Ανάδοχοσ διατθρεί ακζραια τθν ευκφνθ τθσ καλισ 

εκτζλεςθσ του ΕΡΓΟΤ. 

IV. φμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τόςο για τθν εφαρμογι τθσ 

μελζτθσ όςο και για τθν ποιότθτα και αντοχι του ΕΡΓΟΤ μόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο Ανάδοχοσ 

και οποιοςδιποτε ζλεγχοσ αςκθκεί από τθν Τπθρεςία δεν απαλλάςςει κακόλου τον 

Ανάδοχο από τθν ευκφνθ του. 

V. Ο Ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν εκλογι και χρθςιμοποίθςθ των 

απαραιτιτων υλικϊν για τα οποία απαιτείται ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ χωρίσ αυτό να τον 

απαλλάςςει από τισ κατά Νόμο ευκφνεσ του και γενικά για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 
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ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ υγγραφισ, τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ, τα ςχζδια 

τθσ μελζτθσ και τα λοιπά εγκεκριμζνα ςυμβατικά τεφχθ. 

VI. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προμθκεφςει με δικι του δαπάνθ όλα τα υλικά, εργατικά και 

μθχανιματα, που είναι αναγκαία για τθν καταςκευι του ΕΡΓΟΤ κακϊσ και για τθ μεταφορά 

τουσ από τισ πθγζσ λιψθσ τουσ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να επιςκευάηει, ςυντθρεί και αςφαλίηει 

με δικζσ του δαπάνεσ τα μθχανιματα και εργαλεία ζναντι παντόσ κινδφνου. 

VII. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να εκτελζςει το ΕΡΓΟ ςφμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά ςχζδια 

τθσ Μελζτθσ και με τυχόν ςυμπλθρωματικά κατά το ςτάδιο τθσ καταςκευισ. Ο Ανάδοχοσ 

πρζπει να ζχει υπόψθ του, ότι για τυχόν τροποποιιςεισ τθσ Μελζτθσ που κα προτείνει και 

που κα γίνουν τελικά δεκτζσ από τθν Τπθρεςία δεν δικαιοφται καμία ιδιαίτερθ αμοιβι 

μελζτθσ ζςτω και εάν από τισ τροποποιιςεισ αυτζσ προκφπτει οικονομικό όφελοσ για τον 

Εργοδότθ. 

VIII. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, κατά τθν πορεία του Ζργου, να δϊςει τεχνικζσ επιλφςεισ και 

υπολογιςμοφσ υποςτυλϊςεων και αντιςτθρίξεων όπου απαιτθκοφν. τισ γενικότερεσ 

υποχρεϊςεισ του αναδόχου περιλαμβάνονται και οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ και δαπάνεσ 

για τθν ζκδοςθ των πάςθσ φφςεωσ αδειϊν και εγκρίςεων, είτε αυτζσ αφοροφν  τθν 

λειτουργία του Εργοταξίου (π.χ. άδειεσ νυχτερινισ υπερωριακισ ι κατά τισ αργίεσ εργαςία) 

εκτόσ αυτϊν που δεν αποτελοφν υποχρζωςθ του, κατά ρθτι πρόβλεψθ των υμβατικϊν 

Σευχϊν. Άδειεσ ςχετικζσ με τθν περίφραξθ, κατάλθψθ πεηοδρομίου και αντίςτοιχα τζλθ, 

βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο και εκδίδονται με αποκλειςτικά δικι του δαπάνθ, 

φροντίδα και ευκφνθ. 

IX. Οποιαδιποτε ηθμιά που προζρχεται από οποιαδιποτε αιτία κατά τθ διάρκεια του ΕΡΓΟΤ, 

πλθν τθσ ανωτζρασ βίασ, βαρφνει τον Ανάδοχο, ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ και να τθν 

αποκαταςτιςει. 

X. Οποιαςδιποτε φφςθσ δυςτυχιματα ι ηθμιζσ από προςωπικό και εν γζνει προςτικζμενουσ 

του Αναδόχου ι ςε τρίτουσ ι και ςε περιουςίεσ τρίτων που οφείλονται ςε αμζλεια ι 

υπαιτιότθτα του προςωπικοφ ι των προςτικζμενων του Αναδόχου, βαρφνουν αποκλειςτικά 

και μόνο τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει κατά τθν εκτζλεςθ του ΕΡΓΟΤ όλα τα 

απαιτοφμενα μζτρα 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 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α/16.9.81) και όποια άλλα 

διατάγματα ζχουν εκδοκεί πρόςφατα κακϊσ και κάκε άλλο μζτρο, που αναφζρεται ςτουσ 

διεκνείσ κανονιςμοφσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων. 

XI. ε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβων, για τθν εκτζλεςθ κάποιων εργαςιϊν του 

ΕΡΓΟΤ, ο Ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τισ εργαςίεσ αυτζσ, 

ζςτω και εάν οι υπεργολάβοι αυτοί ζχουν τφχει τθσ εγκρίςεωσ τθσ Τπθρεςίασ. 

XII. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςεισ όλεσ τισ απαραίτθτεσ ςυνκικεσ για το ζργο ζτςι 

ϊςτε να μθν επθράηεται θ ομαλι λειτουργία του ςχολείου κατά το ςχολικό ωράριο. 
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Επίςθσ υποχρεοφται να τθρεί αυςτθρά τα μζτρα αςφαλείασ και οι εργαςίεσ να κζτουν ςε 

κίνδυνο τουσ χριςτεσ του κτιρίου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με ζξοδά του να καταςκευάςει και να αναρτιςει πινακίδα του ζργου ςφμφωνα 

με τισ υποδείξεισ τθσ Δ/νουςασ Τπθρεςίασ. 

 

Άρκρο 16 : Εκχϊρθςθ του ΕΓΟΥ ι τθσ Εργολαβικισ Σφμβαςθσ 
 
1. Απαγορεφεται επίςθσ ςτον Ανάδοχο χωρίσ ζγγραφθ ζγκριςθ του Εργοδότθ θ προεξόφλθςθ, 

εκχϊρθςθ, ενεχυρίαςθ του Εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ ςε οποιονδιποτε τρίτο, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του Ν. 4412/16. 

 

Άρκρο 17 : Γενικά ζξοδα, όφελοσ κ.λπ. Εργολαβικά  ποςοςτά - Επιβαρφνςεισ 
 
1.  τθν παροφςα εργολαβία ιςχφουν τα παρακάτω ποςοςτά Γενικϊν Εξόδων, και Εργολαβικοφ 

Οφζλουσ:  
α) Δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) επί τθσ αξίασ των εργαςιϊν, που υπολογίηεται με βάςθ τισ τιμζσ του 

υμβατικοφ Σιμολογίου και των τυχόν Π.Κ.Σ.Μ.Μ.Ε.  

β) Δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) επί τθσ πραγματικισ δαπάνθσ για υλικά και θμερομίςκια 

εργατοτεχνιτϊν του εργολάβου κ.λπ., που αναλίςκονται για εκτζλεςθ απολογιςτικϊν εργαςιϊν, 

μειωμζνο κατά τθν μζςθ τεκμαρτι ζκπτωςθ του αναδόχου. 

 
2.  Δεν περιλαμβάνεται ςτο ποςοςτό Γ.Ε και Ο.Ε και ςτισ τιμζσ μονάδασ του Σιμολογίου ο Φόροσ 

Προςτικζμενθσ Αξίασ, φψουσ 24%, ο οποίοσ καταβάλλεται πρόςκετα ςτον Ανάδοχο, με τθν 
πλθρωμι τθσ κάκε πιςτοποίθςθσ.  

 

4.  Οι προβλεπόμενεσ επιβαρφνςεισ ςτουσ εκδιδόμενουσ λογαριαςμοφσ για εργαςίεσ επί τθ βάςει 

τιμϊν μονάδασ, μαηί με το ποςοςτό Γ.Ε. και Ο.Ε. και για δαπάνεσ απολογιςτικϊν εργαςιϊν είναι  

α) Φόροσ, κατά τθν ιςχφουςα νομοκεςία, θ καταβολι του οποίου αποδεικνφεται με το Γραμμάτιο 

πλθρωμισ 

β) Λοιπζσ ειςφορζσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία  

 

5.  ε κάκε λογαριαςμό πλθρωμισ του Αναδόχου επιβάλλεται κράτθςθ 6 0/00 επί του ποςοφ χωρίσ το 

Φ.Π.Α., ςφμφωνα με το άρκρο 27 του Ν. 2166/93, θ οποία κατατίκεται ςτα υποκαταςτιματα τθσ 

Εκνικισ Σράπεηασ Ελλάδοσ ςτο λογαριαςμό 0401546107/30 και αποδεικνφεται από ςχετικό δελτίο 

κατακζςεων τθσ Ε.Σ.Ε.  

 

6.  Σον Ανάδοχο βαρφνουν οι φόροι, τζλθ, κρατιςεισ και οποιεςδιποτε άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ, 

όπωσ ιςχφουν κατά το χρόνο που δθμιουργείται θ υποχρζωςθ καταβολισ τουσ. Κατ' εξαίρεςθ 

τυχόν αυξομειϊςεισ κρατιςεων υπζρ του Δθμοςίου που επιβαρφνουν άμεςα το εργολαβικό 

αντάλλαγμα, βαρφνουν τον Ανάδοχο ςτο μζτρο που ίςχυαν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ 



- 14/42 - 

 

προςφοράσ. Συχόν μεταγενζςτερεσ αυξομειϊςεισ αυξομειϊνουν αντίςτοιχα το οφειλόμενο 

εργολαβικό αντάλλαγμα όπωσ ιςχφει ςιμερα.   

 

7.  Οι κατά τθν ςφνταξθ των τιμϊν μονάδασ βαςικζσ τιμζσ υλικϊν περιλαμβάνουν τισ κάκε είδουσ 

επιβαρφνςεισ αυτϊν (πλθν Φ.Π.Α), δθλ. φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, φόρο κφκλου εργαςιϊν, ειδικοφσ 

φόρουσ κ.λπ. Σα παραπάνω ιςχφουν και για τισ νζεσ τιμζσ μονάδασ που είναι δυνατόν να 

κανονιςτοφν. 

 

Σα δφο παραπάνω εδάφια δεν ιςχφουν για το φόρο ειςοδιματοσ ι τισ τυχόν παρακρατιςεισ ζναντι 

του φόρου αυτοφ. 

 

Άρκρο 18 : Ριςτοποιιςεισ - Εντολζσ πλθρωμϊν 
 

Οι πιςτοποιιςεισ, λογαριαςμοί και πλθρωμζσ προσ τον Ανάδοχο ςυντάςςονται και ενεργοφνται 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 
 
Άρκρο 19 : Ρροκαταβολι 
 

Προβλζπεται θ δυνατότθτα χοριγθςθσ ςτον Ανάδοχο Προκαταβολισ μζχρι 15% του ςυμβατικοφ ποςοφ 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 150 του Ν4412/16.  

 
Άρκρο 20 : Ανακεϊρθςθ τιμϊν 

 

Για τθν ανακεϊρθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ εκτζλεςθσ του ΕΡΓΟΤ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του 
άρκρου 153 του Ν. 4412/16. 
 
Άρκρο 21 :Υποχρεϊςεισ μελϊν αναδόχου κοινοπραξίασ 
 

Αν θ εκτζλεςθ του ΕΡΓΟΤ αναλθφκεί από Κοινοπραξία Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων κατά τθν κατάρτιςθ 
και υπογραφι τθσ φμβαςθσ κατατίκεται από τα μζλθ τθσ Κοινοπραξίασ ςυμβολαιογραφικι πράξθ με 
τθν οποία αναλαμβάνουν αλλθλζγγυα και με ολόκλθρθ ευκφνθ απζναντι ςτον Κφριο του ΕΡΓΟΤ και 
διορίηουν τον κοινό εκπρόςωπό τουσ και τον αναπλθρωτι του προσ τον Κφριο του ΕΡΓΟΤ και τισ 
διάφορεσ Τπθρεςίεσ. Κατά τα λοιπά, ςχετικά με τθν ανάλθψθ και τθν εκτζλεςθ του ΕΡΓΟΤ ι τθν 
αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Κοινοπραξίασ ιςχφουν τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτον Ν. 4412/16. 
 
Άρκρο 22 : Ημερολόγιο ΕΓΟΥ - Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 

  

1. Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα τθρείται θμερολόγιο ΕΡΓΟΤ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Ν. 
4412/16.  

 

2.  Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονιςει το ςχετικό για το ΕΡΓΟ χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ 
(.Α.Τ.), όπωσ και να ςυμπλθρϊνει και να ενθμερϊνει ανελλιπϊσ τον Φάκελο Αςφαλείασ και 
Τγείασ (Φ.Α.Τ.) του ΕΡΓΟΤ, ςε ςυνεργαςία με τθν Επίβλεψθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ 
διατάξεισ του Π.Δ. 305/96 και τισ ςχετικζσ αποφάςεισ που ζχουν εκδοκεί. Ο Φ.Α.Τ. κα αποτελεί 
απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν Προςωρινι και Οριςτικι Παραλαβι του ΕΡΓΟΤ από τθν αρμόδια 
Επιτροπι.  
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ ςφμφωνα με το Π.Δ. 305/96. το 
Ν. 1396/83 και το ςχετικό υπόδειγμα τθσ Τπθρεςίασ. 

 
3. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει για ζγκριςθ ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία το Πρόγραμμα 

Ποιότθτασ του Ζργου ςε δφο (2) αντίτυπα, που κα ςυντάξει ςφμφωνα  με τισ απαιτιςεισ του 
αντιςτοίχου προτφπου ISO, τισ απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν και το ςχετικό υπόδειγμα που 
χορθγείται από τθ ΔΕΕΜΠΚ, μζςα ςε προκεςμία ςαράντα (40) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 
φμβαςθσ. 
Σο Π.Π.Ε. κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του ΕΡΓΟΤ και να είναι ςυμβατό με το 
εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα του ΕΡΓΟΤ. Θα πρζπει να περιλαμβάνει όλουσ του ελζγχουσ 
ποιότθτασ υλικϊν και εργαςιϊν, το εκπαιδευμζνο προςωπικό, τουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ κτλ. που 
απαιτοφνται ωσ εξισ: 

 Ανάλυςθ του ΕΡΓΟΤ ςε φάςεισ καταςκευισ και δραςτθριότθτεσ, ςε ςυμφωνία με το 

εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα. 

 Αντιμετϊπιςθ κινδφνων (κακυςτερθμζνθ υλοποίθςθ , κακυςτερθμζνθ ροι 

χρθματοδότθςθσ). Όςον αφορά τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων ο ςυντελεςτισ επικινδυνότθτασ 

για κάκε ζνα απ’ αυτοφσ κα ορίηεται ςτο υπό ζγκριςθ πρόγραμμα ποιότθτοσ ζργου. 

 Κάλυψθ όλων των απαιτιςεων των ςυμβατικϊν τευχϊν και περιγραφι του τρόπου με τον 

οποίο κα υλοποιθκοφν (μζκοδοι καταςκευισ και μζκοδοι ελζγχου ποιότθτασ για όλεσ τισ 

φάςεισ και δραςτθριότθτεσ) 

 Ζλεγχοι και δοκιμζσ ποιότθτασ 

 Οργανόγραμμα ΕΡΓΟΤ και ςαφισ περιγραφι των αρμοδιοτιτων του βαςικοφ προςωπικοφ 

 Κατάλογο των προτφπων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που κα εφαρμοςτοφν ςτο ΕΡΓΟ 

 χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ 

 Πρόταςθ για το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΕΡΓΟΤ 

 Πρόταςθ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων καταςτάςεων που μπορεί να προκφψουν κατά τθν 

καταςκευι του ΕΡΓΟΤ 

Η Διευκφνουςα Τπθρεςία εντόσ 10 εργαςίμων θμερϊν οφείλει να ελζγξει το υποβαλλόμενο Π.Π.Ε. 
Εφόςον δεν το εγκρίνει το επιςτρζφει ςτον Ανάδοχο με τισ παρατθριςεισ τθσ, ο οποίοσ οφείλει να 
το διορκϊςει βάςει αυτϊν και να το επανυποβάλει για ζγκριςθ εντόσ δζκα (10) θμερϊν το 
αργότερο. Ζνα εγκεκριμζνο αντίτυπο του Π.Π.Ε. επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο. 

Κάκε πικανι ανακεϊρθςθ του παραπάνω Π.Π.Ε. που κα απαιτθκεί να γίνει κατά τθ διάρκεια των 
εργαςιϊν από τισ ανάγκεσ του ΕΡΓΟΤ, κα υποβάλλεται για ζγκριςθ ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία 
 

Άρκρο 23 : Ειδικζσ ευκφνεσ Αναδόχου 
 

1. Ο Ανάδοχοσ ζχει λάβει υπόψθ του κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του ότι δεν ζχει το δικαίωμα 
να επικαλεςκεί για οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ και διαταραχι του δικοφ του χρονοδιαγράμματοσ, 
τθν παράλλθλθ φπαρξθ ςτο ΕΡΓΟ άλλων εργολαβιϊν και τθν εντεφκεν παρεμβολι οποιωνδιποτε 
εμποδίων ςτθν ιεράρχθςθ και τθν εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ δικισ του εργολαβίασ. 

 Και τοφτο γιατί αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καλφψει τθν οποιαδιποτε από τισ αιτίεσ αυτζσ 

απϊλεια χρόνου ι ανϊμαλθ εξζλιξθ τθσ εργολαβίασ του με πρόςκετα μζτρα (αφξθςθ προςωπικοφ, 

υπερωριακζσ εργαςίεσ κ.λπ.) χωρίσ οποιαδιποτε αξίωςθ όχι μόνο για οποιαδιποτε αποηθμίωςθ 

αλλά και για οποιαδιποτε παράταςθ των προκεςμιϊν του δικοφ του χρονοδιαγράμματοσ. 
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2. Ο Ανάδοχοσ ζχει ςωρευτικά προσ τισ υποχρεϊςεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, τθν ουςιϊδθ 

ειδικι υποχρζωςθ να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία ι 

από άλλουσ εργολιπτεσ που χρθςιμοποιοφνται από τον Εργοδότθ ςε εργαςίεσ που δεν 

περιλαμβάνονται ςτθν ςφμβαςθ του. 

 Αντίκετα υποχρεοφται να τουσ διευκολφνει με τα μζςα που αυτόσ χρθςιμοποιεί (ικριϊματα κ.λπ.), 

ρυκμίηοντασ ζτςι τθ ςειρά εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ϊςτε να μθν παρεμβάλλει κανζνα εμπόδιο 

ςτισ εργαςίεσ που εκτελοφνται από τον Εργοδότθ, ι άλλουσ αναδόχουσ. 

 Κατά τον ίδιο τρόπο κα πρζπει να ςυμπεριφζρεται και με τα ςυνεργεία ι τουσ εργολάβουσ των 

εταιρειϊν και Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ, που κα εργάηονται ςτθν περιοχι ι τισ παρυφζσ τθσ 

περιοχισ του ΕΡΓΟΤ. 

 

Άρκρο 24 : Μθτρϊο Ζργου – Εγχειρίδια Επικεϊρθςθσ και Συντιρθςθσ -   Λιψθ φωτογραφιϊν 
 
1. ΜΗΣΡΩΟ  ΕΡΓΟΤ 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, το αργότερο ςε τριάντα μζρεσ από τθν ολοκλιρωςθ των 

εργαςιϊν του ΕΡΓΟΤ, να ςυντάξει με δαπάνεσ του και να παραδϊςει ςτθν Τπθρεςία, ςε ζντυπθ 

(τρία (3) αντίγραφα) και θλεκτρονικι μορφι (CD) το Μθτρϊο του Ζργου το οποίο κα περιλαμβάνει 

:  

Α. ΣΧΕΔΙΑ 

(1) Σοπογραφικό διάγραμμα ςε κλίμακα 1:500 τθσ τελικισ διάταξθσ του ΕΡΓΟΤ με 

υψομετρικζσ και οριηοντιογραφικζσ ενδείξεισ.  

(2) Πλιρθ καταςκευαςτικά ςχζδια, αρχιτεκτονικά, ςε κλίμακα 1:100 ι 1:200, ςτα οποία κα 
φαίνονται λεπτομερϊσ όλεσ οι εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ με όλεσ τισ απαραίτθτεσ 
διαςτάςεισ.  

(3) Καταςκευαςτικά ςχζδια των εγκαταςτάςεων, όπωσ ακριβϊσ αυτζσ εκτελζςκθκαν, που 

κα περιλαμβάνουν λεπτομερι διαγράμματα διάταξθσ και εκτζλεςθσ των 

εγκαταςτάςεων, κακϊσ και ςχζδια κάτοψθσ, όπου κα ςθμειϊνεται θ κζςθ, το μζγεκοσ 

και θ ςυνδεςμολογία των ςυςκευϊν, των μθχανθμάτων, κ.λπ.  

(4) χζδια καταςκευαςτικϊν λεπτομερειϊν ςε δόκιμεσ κλίμακεσ 

 

Β. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

το τεφχοσ τθ Σεχνικισ Ζκκεςθσ κα αναφζρεται θ πορεία εκτζλεςθσ του Ζργου, τα 

προβλιματα που ανζκυψαν κατά τθν εκτζλεςθ του, κακϊσ ο τρόποσ αντιμετϊπιςισ τουσ  

και γενικότερα ότι ζχει ςχζςθ με το ιςτορικό τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου. 

 

τουσ τίτλουσ των ςχεδίων και του τεφχουσ κα υπάρχει θ ζνδειξθ «ΟΠΩ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗΚΕ»  
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2.    Ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει λεπτομερι και πλιρθ εγχειρίδια Επικεϊρθςθσ και υντιρθςθσ του 

Ζργου. Σα εγχειρίδια αυτά κα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά τα παρακάτω: 

(1) Οδθγίεσ ςυντιρθςθσ αναφερόμενεσ ςτισ χρονικζσ περιόδουσ, υλικά, εξοπλιςμό κ.λπ., για κάκε 

ςτοιχείο τθσ καταςκευισ. 

(2) Σεφχοσ οδθγιϊν για τουσ ελζγχουσ, που κα πρζπει να γίνονται περιοδικά ςτο μζλλον. 

(3) Σεφχοσ οδθγιϊν για τθ ςυντιρθςθ και λειτουργία των διαφόρων εγκαταςτάςεων. 

  

 Ειδικότερα για το τεφχοσ οδθγιϊν ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων, τονίηεται ότι 

ςτο τζλοσ κάκε κεφαλαίου των οδθγιϊν κα δίνεται πλιρθσ πίνακασ των περιλαμβανομζνων ς' 

αυτά μθχανθμάτων με όλα τα χαρακτθριςτικά τουσ, τα ςτοιχεία καταςκευισ τουσ (καταςκευαςτισ, 

τφποσ, μοντζλο, μζγεκοσ, αρικμόσ ςειράσ καταςκευισ, αποδόςεισ, προτεινόμενα ανταλλακτικά 

κ.λπ.) και κα επιςυνάπτονται οι ζντυπεσ οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ των 

καταςκευαςτϊν. 

 

3. Παράλειψθ υποβολισ του Μθτρϊου του Ζργου και των Εγχειριδίων Επικεϊρθςθσ και ςυντιρθςθσ 

των Ζργων ςυνεπάγεται τθ μθ υπογραφι τθσ τελικισ επιμζτρθςθσ, επί πλζον ςυνεπάγεται τθν 

ςφνταξθ και εκτφπωςθ τουσ από τθν Τπθρεςία ςε βάροσ και για λογαριαςμό των Ανάδοχων. 

 

4. Ο Ανάδοχοσ επίςθσ υποχρεοφται ςτθν λιψθ και υποβολι ςτθν Τπθρεςία πριν τθν ζκδοςθ τθσ 

Βεβαίωςθσ Περαίωςθσ, με μζριμνα και δαπάνθ του, των παρακάτω:  

(1) ειράσ φωτογραφιϊν ςε CD που κα καλφπτουν από όλα τα ςτάδια εκτζλεςθσ του ΕΡΓΟΤ, 
παραγωγισ υλικϊν και εκτζλεςθσ δοκιμϊν, με επεξθγθματικοφσ υπότιτλουσ και αρίκμθςθ,  

(2) DVD, που κα παρουςιάηεται θ πορεία των εργαςιϊν, θ διαδικαςία παραγωγισ υλικϊν και θ 
εκτζλεςθ δοκιμϊν, από τθν αρχι ζωσ το πζρασ του ΕΡΓΟΤ (διάρκειασ τουλάχιςτον 60 λεπτϊν). 

 
Σα παραπάνω κα παραδοκοφν τμθματικά κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου. Η μθ παράδοςθ 

των φωτογραφιϊν, DVD  κα ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν κακυςτζρθςθ ζκδοςθσ τθσ Βεβαίωςθσ 

Περαίωςθ των Εργαςιϊν. 

 
5. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν να ςυντάςςει και να υποβάλει 

για ζλεγχο λεπτομερι διαγράμματα των καταςκευϊν, ςε κάτοψθ και ςχθματικι τομι -όπωσ αυτζσ 

εκτελοφνται- επί των οποίων κα ςθμειϊνονται οι διαςτάςεισ ι το βάκοσ των εκάςτοτε 

εκτελουμζνων τμθμάτων, είτε είναι εμφανι, είτε είναι αφανι.  
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Άρκρο 25 : Αςφαλίςεισ 
 

1.  Γενικοί όροι Αςφάλιςθσ 

Κατά τθν κατάρτιςθ των αςφαλίςεων που κα ςυναφκοφν κα πρζπει να τθροφνται οι ακόλουκοι γενικοί 
όροι:  
1.  Κατά τθ ςφναψθ των ςχετικϊν Αςφαλιςτθρίων ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται και να 

λαμβάνει υπόψθ τισ διατάξεισ των Νόμων, Νομοκετικϊν Διαταγμάτων, Κανονιςμϊν κ.λπ. που 

ιςχφουν εκάςτοτε και ζχουν εφαρμογι.  

 Ομοίωσ οφείλει να ζχει υπόψθ του τθν περί αςφαλίςεων Νομοκεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 

να ςυμμορφϊνεται προσ τισ διατάξεισ των Κοινοτικϊν Οδθγιϊν.  

2.  Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ κ.λπ. των Αςφαλιςτθρίων. Οι παρεχόμενεσ 

αςφαλιςτικζσ καλφψεισ, οι οικονομικοί και αςφαλιςτικοί όροι, εξαιρζςεισ  απαλλαγζσ κ.λπ. 

υπόκεινται ςε κάκε περίπτωςθ ςτθν τελικι ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ.  

3.  Οι αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κατά κανζνα τρόπο τισ υποχρεϊςεισ και 

ευκφνεσ του Αναδόχου που απορρζουν από τθ φμβαςθ, ιδιαίτερα ςε ότι αφορά ςτισ 

προβλεπόμενεσ, από τα ςχετικά Αςφαλιςτιρια υμβόλαια, εξαιρζςεισ εκπτϊςεισ, προνόμια, 

περιοριςμοφσ κ.λπ. Ο Ανάδοχοσ παραμζνει αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ 

ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι και πράγματα, πζραν από τα ποςά κάλυψθσ των Αςφαλιςτθρίων.  

4.  ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραλείψει ι αμελιςει να ςυμμορφωκεί με τισ αςφαλιςτικζσ 

υποχρεϊςεισ του ι οι αςφαλίςεισ που κα ςυνομολογιςει κρικοφν  

 ωσ μθ ικανοποιθτικζσ από τθ Τπθρεςία, θ τελευταία δικαιοφται να ςυνάψει, ςτο όνομα και με 

δαπάνεσ του Αναδόχου, τα απαιτοφμενα Αςφαλιςτιρια και να παρακρατιςει (εντόκωσ με το 

νόμιμο επιτόκιο υπερθμερίασ) το ποςό των αςφαλίςτρων, είτε από τισ οφειλόμενεσ ςε αυτόν 

πλθρωμζσ, είτε με κατάπτωςθ ανάλογου ποςοφ από τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ του 

Αναδόχου.  

Επίςθσ ςε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αμελεί ι δυςτροπεί να καταβάλλει ςτουσ αςφαλιςτζσ το 

οφειλόμενο ποςό των αςφαλίςτρων, θ Τπθρεςία για να αποφφγει ενδεχόμενθ ακφρωςι τουσ, 

δικαιοφται να καταβάλλει τα αςφάλιςτρα ςτουσ αςφαλιςτζσ για λογαριαςμό του Αναδόχου και να 

παρακρατιςει τα αντίςτοιχα ποςά ωσ ανωτζρω.  

Η Τπθρεςία επίςθσ επιφυλάςςεται του δικαιϊματοσ τθσ να παρακρατεί από οφειλόμενεσ 

πλθρωμζσ του Αναδόχου κάκε ποςό που δεν είναι δυνατό να ειςπραχκεί από τουσ αςφαλιςτζσ 

λόγω εξαιρζςεων, απαλλαγϊν κ.λπ. που τυχόν υπάρχουν ςτουσ όρουσ των εν λόγω 

Αςφαλιςτθρίων.  

5.  ε περίπτωςθ που θ Αςφαλιςτικι Εταιρεία με τθν οποία ο Ανάδοχοσ ςυνομολόγθςε τα ςχετικά 

Αςφαλιςτιρια υμβόλαια, παραλείψει ι αρνθκεί (μερικά ι ολικά) να καταβάλει αποηθμίωςθ για 

οποιαδιποτε ηθμιά κ.λπ., για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ 

για τθν αποκατάςταςθ τθσ μθ εξοφλθμζνθσ ηθμιάσ ι βλάβθσ κλπ., ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

φμβαςθσ, και θ Τπθρεςία δικαιοφται να παρακρατιςει από οποιοδιποτε λογαριαςμό του ι 
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εγγφθςι του τα ποςά οποιαςδιποτε φφςθσ, που κατά τθν κρίςθ τθσ απαιτοφνται για τθν 

αποκατάςταςθ τθσ εν λόγω ηθμιάσ ι βλάβθσ.  

6. ε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ διακοπισ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του αναδόχου, το Ζργο, 

ςε οποιαδιποτε φάςθ και αν βρίςκεται, κα αςφαλιςκεί ζναντι όλων των ενδεχομζνων κινδφνων 

από τον ΚτΕ και τα ζξοδα τθσ αςφάλιςθσ αυτισ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

7. υμφωνείται ρθτά ότι για το παρόν ζργο ο Ανάδοχοσ δεν ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει Αποηθμίωςθ 

από τον ΚτΕ για ανωτζρα βία.  

 

2.  Γενικοί Προι Αςφαλιςτθρίων Συμβολαίων  

τα αςφαλιςτιρια υμβόλαια που κα καταρτίςει ο Ανάδοχοσ με τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρείεσ κα 
περιλαμβάνονται οπωςδιποτε οι ακόλουκοι γενικοί όροι:  
1.  Θα πρζπει να αναφζρονται ρθτά ότι ςτθν ζννοια τθσ λζξθσ "Ανάδοχοσ" περιλαμβάνεται και το 

πάςθσ φφςεωσ προςωπικό που απαςχολείται με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ από τον Ανάδοχο 

για το υπόψθ ΕΡΓΟ, κακϊσ επίςθσ και οι τυχόν Τπεργολάβοι και Προμθκευτζσ του Αναδόχου.  

2.   Η Τπθρεςία κα είναι ςυναςφαλιηόμενθ.  

3.  Σα εν λόγω Αςφαλιςτιρια δε δφνανται να ακυρωκοφν, τροποποιθκοφν ι λιξουν χωρίσ τθ γραπτι, 

με, ςυςτθμζνθ επιςτολι πριν από τριάντα (30) θμζρεσ, ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ Αςφαλιςτικισ 

Εταιρείασ, τόςο προσ τον Ανάδοχο, όςο και προσ τθν Τπθρεςία. 

4.  Ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ Τπθρεςία για τισ απαιτιςεισ τθσ απ' αυτόν ςε ςχζςθ 

με τα ποςά που ζχει καταβάλει (με εξαίρεςθ τισ προκαταβολζσ ζναντι ιςόποςων εγγυθτικϊν 

επιςτολϊν ι άλλων εγγυιςεων που αποδζχτθκε θ Τπθρεςία), υποχρεϊνεται να ηθτιςει από τουσ 

αςφαλιςτζσ του να ςυμπεριλάβουν τόςο ςτο Κατά Παντόσ Κινδφνου όςο και ςτα άλλου τφπου 

Αςφαλιςτιρια, που καλφπτουν το ίδιο το ΕΡΓΟ, τον εξισ Ειδικό Όρο .  

ε περίπτωςθ μερικισ ι ολικισ καταςτροφισ ι Βλάβθσ του ΕΡΓΟΤ :  

α)  Προκειμζνου θ Αςφαλιςτικι Εταιρεία να καταβάλει ςτον Ανάδοχο τθ ςχετικι με τθ ηθμιά κ.λπ. 
αποηθμίωςθ πρζπει να ζχει λάβει προθγουμζνωσ τθν ζγγραφθ για το ςκοπό αυτό 
ςυγκατάκεςθ τθσ Τπθρεςίασ.  

β)  Εφόςον θ Τπθρεςία δεν παρζχει ςτθν Αςφαλιςτικι Εταιρεία τθν εν λόγω ςυγκατάκεςθ, θ 

απαίτθςθ του Αναδόχου κατά τθσ Αςφαλιςτικισ Εταιρείασ για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ 

εκχωρείται ςτθν Τπθρεςία αυτόματα και χωρίσ άλλεσ διατυπϊςεισ (ειδικι ι άλλου είδουσ 

εντολι ι εξουςιοδότθςθ από τον Ανάδοχο) και θ Αςφαλιςτικι Εταιρεία αποδζχεται από τϊρα 

και υποχρεϊνεται να καταβάλει τθ ςχετικι αποηθμίωςθ ςτθν Τπθρεςία μετά από αίτθςι τθσ.  

Η εκχϊρθςθ τθσ απαίτθςθσ αυτισ του Αναδόχου ςτθν Τπθρεςία κατά κανζνα τρόπο δεν τον απαλλάςςει 
από τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τθ ςυναφκείςα με τθν Τπθρεςία φμβαςθ.  
 
3.  Ειδικότερο περιεχόμενο Αςφαλιςτθρίων Συμβολαίων   

τα Αςφαλιςτιρια υμβόλαια, που υποχρεοφται να ςυνάψει ο Ανάδοχοσ, κα πρζπει να 

περιλαμβάνονται, κατά περίπτωςθ, οι ακόλουκοι όροι και προχποκζςεισ:  

 

 



- 20/42 - 

 

3.1.  Αςφάλιςθ ΚΑΤΑ ΡΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

3.1.1.  Ειδικοί όροι  

Η Βεβαίωςθ Αςφάλιςθσ (COVER NOTES) προςκομίηεται ςτθν Τπθρεςία με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

3.1.2. Αντικείμενα αςφάλιςθσ  

α)  Η ςυνολικι αξία του υπό καταςκευι ΕΡΓΟΤ (Εξοπλιςμόσ, υλικά, εργαςίεσ, κ.λπ.) 

ςυμπεριλαμβανομζνων των τυχόν ςυμπλθρωμάτων τθσ φμβαςθσ, ανακεωριςεων των ι και 

αναπροςαρμογϊν (κετικϊν ι αρνθτικϊν) του αρχικοφ υμβατικοφ Σιμιματοσ.  

Η αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ κα παρζχεται ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ, ηθμιάσ ι 

καταςτροφισ, μερικισ ι ολικισ, που οφείλονται ι προκαλοφνται από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία 

περιλαμβανομζνων των κινδφνων από ανωτζρα βία, τυχαία περιςτατικά, κακϊσ επίςθσ από 

λανκαςμζνθ μελζτθ (FAULΣΤ DESIGN), λανκαςμζνθ καταςκευι (MANUFACTURER'S RISK), 

ελαττωματικά υλικά, λανκαςμζνθ εργαςία, κ.λπ., εφόςον ηθτθκεί θ κάλυψθ των κινδφνων αυτϊν 

από τθν Τπθρεςία, με εξαίρεςθ τουσ κινδφνουσ που ςυνικωσ εξαιροφνται, και δεν καλφπτονται 

από τα ςυνικθ Αςφαλιςτιρια ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΙΝΔΤΝΟΤ (π.χ πόλεμοσ, ειςβολι, ανταρςία, λαϊκι 

εξζγερςθ, επανάςταςθ, κατάςχεςθ, μόλυνςθ από ραδιενζργεια ι ιονίηουςα ακτινοβολία κ.λπ.).  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ηθτά από τουσ αςφαλιςτζσ κατά τακτά χρονικά διαςτιματα τθν 

αναπροςαρμογι του αςφαλιηόμενου κεφαλαίου ςφμφωνα με τθν πραγματικι αξία του ΕΡΓΟΤ και 

οι αςφαλιςτζσ παραιτοφνται του δικαιϊματοσ τθσ υποαςφάλιςθσ.  

β)  Οι μόνιμεσ, μθ νόμιμεσ ι και προςωρινζσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου κακϊσ 

επίςθσ και ο εν γζνει εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι του ΕΡΓΟΤ. Η 

αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ κα παρζχεται ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ ι ηθμιάσ κ.λπ. που 

οφείλονται ι προκαλοφνται από ανωτζρα βία ι και τυχαία περιςτατικά.  

γ)  Σα κάκε είδουσ υλικά που τυχόν χορθγθκοφν από τθν Τπθρεςία για να ενςωματωκοφν ςτο ΕΡΓΟ.  

δ)  Αςφάλιςθ κυρίου μθχανικοφ εξοπλιςμοφ «Κατά παντόσ Κινδφνου» 

 Με το ίδιο ωσ άνω αςφαλιςτιριο «Κατά Παντόσ Κινδφνου» κα καλφπτεται και ο Κφριοσ ι Βαςικόσ 

(Ειδικόσ και υνικθσ Βαρζωσ Σφπου) Μθχανικόσ Εξοπλιςμόσ, οπ οποίοσ κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν 

καταςκευι του Ζργου.  

 το Αςφαλιςτιριο κα επιςυνάπτεται θ ςχετικι κατάςταςθ με τα χαρακτθριςτικά και τθν ταυτότθτα 

των αντίςτοιχων Μθχανθμάτων. Η ςυγκεκριμζνθ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για αξίεσ 

αντικατάςταςθσ των μθχανθμάτων με καινοφργια αντιςτοίχου τφπου ι τουλάχιςτον ίδιασ 

δυναμικότθτασ.  

 Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ κα είναι αςφαλιςμζνοσ ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ ι ηθμιάσ 

(εξαιροφμενων των ίδιων εςωτερικισ φφςεωσ μθχανικϊν ι και θλεκτρολογικϊν βλαβϊν), που 

οφείλεται ι προκαλοφνται από Ανωτζρα Βία, Ανκρϊπινο λάκοσ ι και τυχαία περιςτατικά.  

 Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται, για οποιαδιποτε περίπτωςθ, να διεκδικιςει από τον ΚτΕ αποηθμίωςθ 

για τυχόν ηθμία ι ολικι απϊλεια μθχανιματοσ κ.λπ. ακόμθ και για τθν περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ.  
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 Η αςφάλιςθ «κατά παντόσ κινδφνου» των μθχανθμάτων ζργων μπορεί να γίνεται και με 

ανεξάρτθτο ενιαίο αςφαλιςτιριο, το οποίο ο Ανάδοχοσ ενδεχόμενα να διατθρεί ςε ιςχφ για μζροσ 

ι το ςφνολο του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ του και κα αςφαλίηονται μόνο για το ζργο αυτό. 

 Οι όροι αςφάλιςθσ και οι αποηθμιϊςεισ ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ κα πρζπει να μθν είναι 

κατϊτεροι από τουσ όρουσ που αναφζρκθκαν παραπάνω.  

ε)  Αςφάλιςθ μεταφορϊν  

 Αντικείμενο του εν λόγω αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου κα είναι θ κάλυψθ των μεταφερόμενων 

υλικϊν, μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ, είτε αυτά προζρχονται από το εξωτερικό είτε από το 

εςωτερικό, τα οποία κα πρζπει να αςφαλίηονται κατά παντόσ κινδφνου.  

 Η αςφάλεια κα ιςχφει για όλθ τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ των ανωτζρω υλικϊν, μθχανθμάτων και 

εξοπλιςμοφ και μζχρι τθν εκφόρτωςι τουσ ςτο εργοτάξιο του ζργου. Σα υλικά και ο εξοπλιςμόσ 

που κα ενςωματωκοφν ςτο ζργο πρζπει να αςφαλίηονται για τθν πραγματικι τουσ αξία.  

 Κατά τα λοιπά, κα ιςχφςουν ανάλογοι όροι με τα λοιπά αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια.  

η)  Αςφάλιςθ αυτοκινιτων – αυτοκινοφμενων μθχανθμάτων ζργων (Μ.Ε.) 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνα ςε αςφαλιςτικι εταιρεία, ςφμφωνα με τθν 

ιςχφουςα Νομοκεςία, τα αυτοκίνθτα και τα αυτοκινοφμενα μθχανιματα ζργων που προορίηονται 

για τισ ανάγκεσ και τθν εξυπθρζτθςθ των Ερευνϊν, Καταςκευϊν και ςυντιρθςθσ του Ζργο, 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ.  

 Τπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των όρων και τθ φφλαξθ των ανωτζρω Αςφαλιςτθρίων είναι ο 

Ανάδοχοσ, ο οποίοσ υποχρεοφται να τα επιδεικνφει ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία για ζλεγχο, οπότε 

του ηθτθκεί.  

 Η ςφμβαςθ αςφαλίςεωσ αςτικισ ευκφνθσ από οχιματα, υποχρεωτικϊσ κα καταρτιςκεί εγγράφωσ, 

χωρίσ τα μζλθ να μποροφν να ςυμφωνιςουν εγκφρωσ άλλθ ρφκμιςθ.  

 Διευκρινίηεται ότι τα αυτοκινοφμενα μθχανιματα ζργων πρζπει να ζχουν ατομικι αςφάλιςθ με 

βάςθ ςτον αρικμό κυκλοφορίασ τουσ και όχι τον αρικμό πλαιςίου τουσ. Ωσ αυτοκινοφμενα 

μθχανιματα ζργων, που εφοδιάηονται με πινακίδεσ Μ.Ε. ςφμφωνα με τθν πλζον πρόςφατθ 

ενθμζρωςθ του ςχετικοφ πίνακα από τθν Αρμόδια Επιτροπι Κατάταξθσ κεωροφνται τα 

αναφερόμενα παρακάτω: 

 Φορτωτισ, εκςκαφζασ, εκςκαφζασ-φορτωτισ, φορτωτι-κομπρεςζρ, προωκθτισ, γερανόσ, αντλία 

ςκυροδζματοσ, μπετονιζρα αυτοφορτωνόμενθ, Γεωτρφπανο, φφρα υδραυλικι, καδοφόρο, 

γερανόσ-εκςκαφζασ, εργοταξιακό αυτοκίνθτο (τάμπερ), διαςτρωτιρασ ςκυροδζματοσ, 

παςςαλοεμπικτθσ, θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ, αποφρακτικό, εκτοξευτισ τςιμεντοκονιάματοσ, 

παραςκευαςτισ μπετόν, Μετατοπιςτικό βαρζων αντικειμζνων, Πρζςςα κραπ, ςτακμόσ βάςθσ και 

καταβρεκτιρασ.  
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3.1.3.  Διάρκεια αςφάλιςθσ  

Η ευκφνθ των αςφαλιςτϊν κα αρχίηει ςυγχρόνωσ με τθν εγκατάςταςθ του Αναδόχου ςτο τόπο του ΕΡΓΟΤ 

και κα λιγει με τθν Οριςτικι Παραλαβι και κα καλφπτει και τθν περίοδο τθσ υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ 

του ζργου (extended maintenance period) .  

 

3.2.  Αςφάλιςθ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου Ζναντι Τρίτων  

3.2.1.  Ειδικοί όροι  

Σο Αςφαλιςτιριο Αςτικισ Ευκφνθσ ζναντι τρίτων κα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο με τθν ζναρξθ των 

εργαςιϊν ι τθν εγκατάςταςθ του Αναδόχου ςτον τόπο του ΕΡΓΟΤ (οποιοδιποτε από τα δφο ςυμβεί 

πρϊτα) ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία. 

Σο ι τα Αςφαλιςτιρια Αςτικισ Ευκφνθσ ζναντι τρίτων, που τυχόν απαιτοφνται για τθν κάλυψθ τθσ 

Αςτικισ Ευκφνθσ του Αναδόχου λόγω τθσ εκτζλεςθσ απ' αυτόν εργαςιϊν ςυντιρθςθσ, επιςκευισ ι άλλθσ 

εργαςίασ ςχετικισ και μζςα ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, πρζπει να υποβάλλονται ςε 

δφο (2) αντίτυπα πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ των αντίςτοιχων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ κ.λπ.  

Σο Αςφαλιςτιριο και θ Βεβαίωςθ Αςφάλιςθσ (COVER NOTES) φυλάςςονται ςτθν Τπθρεςία. 

3.2.2.  Αντικείμενο Αςφάλιςθσ  

Με τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ Αςτικι Ευκφνθ του Αναδόχου ζναντι Σρίτων και οι Αςφαλιςτικζσ 

υποχρεϊνονται να καταβάλουν αποηθμιϊςεισ ςε τρίτουσ για ςωματικζσ βλάβεσ, κάνατο, ψυχικι οδφνθ ι 

θκικι βλάβθ και υλικζσ ηθμιζσ που προξζνθςε ο Ανάδοχοσ, κακ' όλθ τθ διάρκεια και εξαιτίασ των 

εργαςιϊν καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, αποκατάςταςθσ ηθμιϊν και διαφόρων άλλων εργαςιϊν, 

οποτεδιποτε προξενικθκαν και εφόςον ζγιναν ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του 

Αναδόχου.  

Ειδικότερα ςτα Αςφαλιςτιρια αυτά πρζπει να περιλαμβάνονται τα εξισ :  

α)  Η Τπθρεςία το εν γζνει Προςωπικό τθσ, και οι ςυνεργάτεσ τθσ με το προςωπικό τουσ, κεωροφνται 

ΣΡΙΣΑ ΠΡΟΩΠΑ ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ εξαιρζςεισ τθσ διαςταυρωμζνθσ ευκφνθσ ζναντι 

αλλιλων (CROSS LΙΑΒΙLΙΣΤ).  

β)  Η Αςφαλιςτικι Εταιρεία υποχρεϊνεται να αποκροφει οποιαδιποτε αγωγι εγείρεται κατά του 

Αναδόχου ι τθσ Τπθρεςίασ, ςτθν περίπτωςθ που θ βλάβθ και θ ηθμιά οφείλεται ςε πράξθ ι 

παράλειψι τουσ, για βλάβθ ι ηθμιά που καλφπτεται από το Αςφαλιςτιριο Αςτικισ Ευκφνθσ ζναντι 

Σρίτων και κα καταβάλει κάκε ποςό εγγφθςθσ για άρςθ τυχόν καταςχζςεων κ.λπ. ςχετιηομζνων με 

τθν αςτικι ευκφνθ μζςα ςτα όρια των ποςϊν που αναφζρονται εκάςτοτε ωσ ανϊτατα όρια 

ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν.  

γ)  Η Αςφαλιςτικι Εταιρεία παραιτείται κάκε δικαιϊματοσ αγωγισ κατά τθσ υπθρεςίασ των 

ςυμβοφλων, των ςυνεργατϊν τθσ και των υπαλλιλων τουσ, ςτθν περίπτωςθ που θ βλάβθ ι θ ηθμιά 

οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ των προςϊπων αυτϊν.  

δ)  Καλφπτεται θ εκ του άρκρου 922 ΑΚ απορρζουςα ευκφνθ τθσ Τπθρεςίασ (ευκφνθ προςτιςαντοσ).  
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3.2.3.  Πρια αποηθμίωςθσ  

Σα όρια αποηθμίωςθσ για τα οποία κα πραγματοποιείται θ αςφάλιςθ ςε ζνα αυτοτελζσ Αςφαλιςτιριο 

Αςτικισ Ευκφνθσ ζναντι Σρίτων πρζπει να είναι, κατά περιςτατικό, τα ακόλουκα:  

α)  Σωματικζσ βλάβεσ ι και κάνατοσ τρίτων (ςυμπεριλαμβανομζνων και των αξιϊςεων για 

ικανοποίθςθ λόγω θκικισ βλάβθσ ι ψυχικισ ευκφνθσ) κατ' άτομο και ατφχθμα 200.000,00 Ευρϊ/ 

περιςτατικό.  

β)  Σωματικζσ βλάβεσ ι και κάνατοσ τρίτων για κάκε ομαδικό ατφχθμα ανεξαρτιτωσ του αρικμοφ των 

πακόντων 600.000,00 Ευρϊ/ περιςτατικό.  

γ)  Υλικζσ ηθμιζσ κετικζσ ι αποκετικζσ ςε πράγματα ι και ηϊα τρίτων ςυνζπεια ηθμιογόνου γεγονότοσ 

ανεξαρτιτωσ του αρικμοφ των τυχόν ηθμιωκζντων τρίτων 200.000,00 Ευρϊ/ περιςτατικό.  

δ)  Ανϊτατο όριο ευκφνθσ αςφαλιςτϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ 1.000.000,00 Ευρϊ. ε 

περίπτωςθ που το ανϊτατο όριο ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν μειωκεί κάτω του ποςοφ των 

1.00.000,00 Ευρϊ (λόγω επζλευςθσ ηθμιογόνων γεγονότων και καταβολισ από τουσ αςφαλιςτζσ 

των αντίςτοιχων αποηθμιϊςεων), ενϊ τόςο θ ςφμβαςθ Διμου -Αναδόχου όςο και το ςχετικό 

Αςφαλιςτιριο Αςτικισ Ευκφνθσ του Αναδόχου ζναντι Σρίτων εξακολουκοφν να βρίςκονται ςε ιςχφ, 

ο Ανάδοχοσ για να μθ μζνει υποαςφαλιςμζνοσ οφείλει να φροντίηει για τθν άμεςθ ςυμπλιρωςθ 

του ανϊτατου ορίου ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν του κατά το αντίςτοιχα μειωμζνο ποςό, ζτςι ϊςτε 

το ανϊτατο όριο ευκφνθσ των αςφαλιςτικϊν να είναι ςυνεχϊσ 2.00.000,00 Ευρϊ κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια ιςχφοσ τθσ υποχρζωςθσ του Αναδόχου για αςφάλιςθ τθσ αςτικισ ευκφνθσ του ζναντι 

τρίτων.  

 ε ζνα ενιαίο Αςφαλιςτιριο ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΙΝΔΤΝΟΤ και Αςτικισ Ευκφνθσ ζναντι Σρίτων τα όρια 

αποηθμιϊςεωσ για τα οποία κα πραγματοποιείται θ αςφάλιςθ κα πρζπει να είναι τα τριπλάςια 

από τα παραπάνω όρια κατά περίπτωςθ. 

 

3.2.4.  Διάρκεια αςφάλιςθσ  

Η ευκφνθ των αςφαλιςτϊν κα αρχίηει με τθν εγκατάςταςθ του Αναδόχου ςτον τόπο του ΕΡΓΟΤ και κα 

λιγει με τθν απόφαςθ ζγκριςθσ τθσ οριςτικισ παραλαβισ.  

 

3.3.  Αςφάλιςθ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ  

Η αςφάλιςθ του Προςωπικοφ περιλαμβάνει δφο (2) περιπτϊςεισ:  

 

3.3.1.   Αςφάλιςθ Ρροςωπικοφ του Αναδόχου  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει το εν γζνει εργατοτεχνικό και υπαλλθλικό προςωπικό ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Εργατικισ Νομοκεςίασ. Ειδικότερα για το θμεδαπό προςωπικό απαιτείται 

ςφμφωνα με τθν Εργατικι Νομοκεςία αςφάλιςθ ςτο ΙΚΑ ι ςε άλλο Οργανιςμό Κφριασ ι Επικουρικισ 

Αςφάλιςθσ ανάλογα με τθν ειδικότθτα.  
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Για το αλλοδαπό προςωπικό απαιτείται αντίςτοιχθ αςφάλιςθ, που να προβλζπεται δθλαδι από τθ 

Εργατικι Νομοκεςία τθσ Χϊρασ προζλευςθσ του προςωπικοφ και να μθν αντιβαίνει ςτισ διατάξεισ τθσ 

Ελλθνικισ Εργατικισ Νομοκεςίασ. Ο Ανάδοχοσ προκειμζνου να πλθρωκεί, πρζπει οπωςδιποτε να 

υποβάλει ζγκαιρα ςτθν αρμόδια Τπθρεςία όλα τα αναγκαία δικαιολογθτικά αςφάλιςθσ του εν γζνει 

εργατοτεχνικοφ και υπαλλθλικοφ προςωπικοφ του.  

 

3.3.2.  Αςφάλιςθ ςυμβοφλων ι ςυνεργατϊν του Αναδόχου  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει τουσ πάςθσ φφςεωσ ςυμβοφλουσ ι ςυνεργάτεσ του που κα 

αςχολθκοφν για τισ ανάγκεσ του ΕΡΓΟΤ. τθν περίπτωςθ αυτι ο Ανάδοχοσ πρζπει να μεριμνιςει για τθν 

αςφάλιςθ των ςυμβοφλων ι ςυνεργατϊν του, θμεδαπϊν ι και αλλοδαπϊν, ζναντι κινδφνων 

προςωπικϊν ατυχθμάτων ςε Αςφαλιςτικό Φορζα τθσ επιλογισ του.  

Από τθν περίπτωςθ αυτι εξαιροφνται οι αλλοδαποί ςυνεργάτεσ και ςφμβουλοι του Αναδόχου για τουσ 

οποίουσ ζχουν γίνει ιδθ ανάλογεσ αςφαλίςεισ ςτθ χϊρα τουσ, οι οποίεσ ιςχφουν για τθν εδϊ παραμονι 

τουσ και δεν αντιβαίνουν ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία.  

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ τθσ φφλαξθσ και παρακολοφκθςθσ των αντίςτοιχων Αςφαλιςτθρίων. Για τθν 

πιςτοποίθςθ των αςφαλίςεων αυτϊν ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία 

Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι πράγματι οι φμβουλοι, ςυνεργάτεσ του κ.λπ. είναι αςφαλιςμζνοι ζναντι κινδφνων 

προςωπικϊν ατυχθμάτων. Οι Τπεφκυνεσ αυτζσ Δθλϊςεισ φυλάςςονται ςτθν Τπθρεςία. 

 

3.4.  Αςφάλιςθ ΥΛΙΚΩΝ τθσ Υπθρεςίασ που χορθγοφνται ςτον Ανάδοχο  

3.4.1.  Αντικείμενο Αςφάλιςθσ  

Η Αςφαλιςτικι Εταιρεία αςφαλίηει ςε ανοιχτι βάςθ και Κατά Παντόσ Κινδφνου τα υλικά, εργαλεία, 

μθχανιματα, εφόδια και παρεμφερι είδθ που χορθγεί θ Τπθρεςία ςτον Ανάδοχο για τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν τθσ φμβαςθσ.  

Η αςφάλιςθ καλφπτει επίςθσ και τα υλικά, μθχανιματα, και παρεμφερι είδθ που τυχόν αποξθλϊνονται 

από τον Ανάδοχο, κατά τθν εκτζλεςθ των ανωτζρων εργαςιϊν και προορίηονται για επανατοποκζτθςι 

τουσ ι για επιςτροφι τουσ ςτισ Αποκικεσ τθσ Τπθρεςίασ. 

Η ευκφνθ των αςφαλιςτϊν αρχίηει από τθ ςτιγμι που τα υλικά αυτά παραδίδονται από τθ Τπθρεςία ςτον 

Ανάδοχο για τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ΕΡΓΟ. 

 

3.5 Αςφάλιςθ πολυετοφσ εγγφθςθσ 

3.5.1 Με τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτονται εγγενι ελαττϊματα του ΕΡΓΟΤ. 

Οι αςφαλιςτζσ κα υποχρεοφνται να παρζχουν αςφαλιςτικι κάλυψθ ζναντι αφανϊν ελαττωμάτων μθ 

αντιλθπτϊν κατά τθν παράδοςθ – παραλαβι, που αποδίδονται ςε κακοτεχνία, ελαττωματικά υλικά 

καταςκευισ ι ςε λανκαςμζνθ μελζτθ. 

Ειδικότερα θ αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτει τισ δαπάνεσ για τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν που οφείλονται 

ςτισ ανωτζρω αιτίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των δαπανϊν αποξθλϊςεων και κακαιρζςεων. 
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3.5.2. Διάρκεια τθσ Αςφάλιςθσ  

Η ευκφνθ των αςφαλιςτϊν αρχίηει με τθν οριςτικι παραλαβι και ιςχφει για τρία (3) ζτθ. 

 

3.5.3. Σο ποςό τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτθν πραγματικι αξία των 

αποπερατωμζνων μονϊςεων των δωμάτων και των υαλοςταςίων και κα αναπροςαρμόηεται ςε ετιςια 

βάςθ ςφμφωνα με τθν πραγματικι αξία των ανωτζρω καταςκευϊν. 

 

Άρκρο 26 : Διεφκυνςθ του Ζργου από τον Ανάδοχο – Απαιτιςεισ ςε προςωπικό- Άδειεσ - Μζτρα 
αςφαλείασ κ.λπ. 
 

26.1. Διεφκυνςθ του Ζργου από τον Ανάδοχο 
 

26.1.1  Όλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ Επιςτιμθσ και τθσ Σεχνικισ, 

από ειδικευμζνο προςωπικό.  

 

26.1.2  Κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ καταςκευισ του Ζργου ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να δθλϊςει 

ςτθν Τπθρεςία τον Αντίκλθτό του, κάτοικο τθσ Ζδρασ τθσ Δ/νουςασ Τπθρεςίασ, τθν διεφκυνςθ 

των κεντρικϊν γραφείων του κακϊσ και το νόμιμο Εκπρόςωπό του.  

Ο νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Αναδόχου και ο Αντίκλθτοσ ορίηονται ςε εφαρμογι των 

διατάξεων του Ν4412/16. 

Ο Αντίκλθτοσ κα είναι εξουςιοδοτθμζνοσ για τθν παραλαβι των κοινοποιοφμενων ςτον 

Ανάδοχο εγγράφων τθσ Τπθρεςίασ από τα γραφεία τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ (ι τθσ 

Προϊςταμζνθσ Αρχισ). Ο οριςμόσ του Αντικλιτου κα ςυνοδεφεται με ζγγραφο αποδοχισ του 

διοριςμοφ του. Ο Αντίκλθτοσ κα ζχει ζδρα και τθλζφωνο ςτθν ζδρα τθσ Διευκφνουςασ 

Τπθρεςίασ. 

 

26.1.3 Σο αργότερο ςε τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ 

καταςκευισ του Ζργου κα αναλάβει τα κακικοντα του ο Προϊςτάμενοσ του Εργοταξιακοφ 

Γραφείου. 

 

26.1.4 Ο Προϊςτάμενοσ του Εργοταξιακοφ Γραφείου κα είναι ζμπειροσ Διπλωματοφχοσ Αρχιτζκτων ι 

Πολιτικόσ Μθχανικόσ δεκαπενταετοφσ (15) τουλάχιςτον εμπειρίασ με καταςκευαςτικι πείρα 

ςθμαντικϊν ζργων πραςίνου και οδοποιίασ, ο οποίοσ ορίηεται από τον Ανάδοχο και 

εγκρίνεται από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία. 

Για τθν ζγκριςθ του παραπάνω προτεινόμενου Διπλωματοφχου Μθχανικοφ ο Ανάδοχοσ κα 

υποβάλει ςτθν Τπθρεςία, πριν από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, όλεσ τισ πλθροφορίεσ, 

πιςτοποιθτικά και λοιπά λεπτομερι ςτοιχεία, που κα αφοροφν τα προςόντα και τθν πείρα 
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του. Η Τπθρεςία μπορεί κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ να μθν δϊςει τθν ζγκριςι τθσ για τον 

προτεινόμενο Μθχανικό, ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία κεωριςει ότι αυτόσ δεν ζχει τα 

απαραίτθτα προςόντα και πείρα ι δεν είναι κατάλλθλοσ για τθν παραπάνω κζςθ. 

Ο Προϊςτάμενοσ του Εργοταξιακοφ Γραφείου οφείλει να γνωρίηει και χειρίηεται άριςτα τθν 

Ελλθνικι γλϊςςα (ομιλία και γραφι). ε αντίκετθ περίπτωςθ κα ςυνοδεφεται μόνιμα από 

κατάλλθλο διερμθνζα.  

Ο Προϊςτάμενοσ του Εργοταξιακοφ Γραφείου κα είναι αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ για το 

υπόψθ Ζργο και θ απουςία του από το εργοτάξιο κα είναι πλιρωσ αιτιολογθμζνθ και κα 

οφείλεται μόνο ςε λόγουσ που ζχουν να κάνουν με εκτόσ εργοταξίου απαςχόλθςθ που αφορά 

ςτο υπόψθ Ζργο. 

Όταν ο Προϊςτάμενοσ του Εργοταξιακοφ Γραφείου απουςιάηει ωσ ανωτζρω κα υπάρχει ςτο 

εργοτάξιο ο αντικαταςτάτθσ του, που κα είναι ο Αρχιτζκτων  ι Πολιτικόσ Μθχανικόσ εκ του 

υπολοίπου προςωπικοφ και κα ζχει εγκρικεί από τθν Τπθρεςία. 

Ο Προϊςτάμενοσ του Εργοταξιακοφ Γραφείου κα είναι πλιρωσ εξουςιοδοτθμζνοσ με 

ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο να εκπροςωπεί τον Ανάδοχο ςε όλα τα κζματα του 

εργοταξίου περιλαμβανομζνθσ τθσ παραλαβισ των εντολϊν, ειδοποιιςεων, οδθγιϊν ι 

παρατθριςεων τθσ Τπθρεςίασ επί τόπου του Ζργου και τθσ υπογραφισ κάκε εγγράφου και 

ςτοιχείου, που θ υπογραφι του προβλζπεται επί τόπου του Ζργου (παραλαβζσ, επιμετριςεισ, 

θμερολόγια κ.λπ. ). 

Ο Προϊςτάμενοσ του Εργοταξιακοφ Γραφείου είναι αρμόδιοσ για τθν ζντεχνθ, άρτια και 

αςφαλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν και για τθν λιψθ και εφαρμογι των απαιτουμζνων μζτρων 

προςταςίασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων ςτο Ζργο, κακϊσ και κάκε τρίτου. Γι’ αυτό ο 

Προϊςτάμενοσ αυτόσ πρζπει να υποβάλει ςτθν Τπθρεςία υπεφκυνθ διλωςθ, με τθν οποία να 

αποδζχεται τον διοριςμό του και τισ ευκφνεσ του, λαμβανομζνων των διατάξεων του 

Ν.4412/16. 

 

26.1.5. Η Τπθρεςία δφναται κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ να ανακαλζςει τθν ζγγραφθ ζγκριςι τθσ για 

τον οριςμό οποιουδιποτε από τα πρόςωπα που ςτελεχϊνουν το εργοτάξιο, οπότε ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να το απομακρφνει και να το αντικαταςτιςει με άλλο του οποίου ο 

διοριςμόσ κα υπόκειται επίςθσ ςτθν ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ. Επίςθσ θ Τπθρεςία 

μπορεί να διατάςςει τθν ςτελζχωςθ του εργοταξίου με πρόςκετο προςωπικό, όταν κατά τθν 

κρίςθ τθσ είναι απαραίτθτο. 

Ρθτά κακορίηεται ότι ο διοριςμόσ των υπόψθ προςϊπων του Αναδόχου ςε καμία περίπτωςθ 

δεν απαλλάςςει τον τελευταίο από τισ ευκφνεσ του και τισ υποχρεϊςεισ του, ο δε Ανάδοχοσ 

παραμζνει πάντοτε αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ απζναντι ςτθν Τπθρεςία. 
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26.2 Απαιτιςεισ ςε Ρροςωπικό 
χετικά με τθν εκλογι του προςωπικοφ, ο Ανάδοχοσ εκτόσ των υποχρεϊςεων που κακορίηουν 

οι κείμενεσ, είναι υποχρεωμζνοσ να ςτελεχϊςει μονίμωσ τα γραφεία του ςτο εργοτάξιο με 

ειδικευμζνο και ζμπειρο προςωπικό, ικανό για τθν διεφκυνςθ, παρακολοφκθςθ και εκτζλεςθ 

του Ζργου. 

 

26.2.1. Ο Ανάδοχοσ, εκτόσ από τον διοριςμό του Προϊςταμζνου του Eργοταξιακοφ Γραφείου και του 

Αντικαταςτάτθ του (για τουσ οποίουσ γίνεται λόγοσ παραπάνω “Δ/νςθ του Ζργου από τον 

Ανάδοχο”), υποχρεοφται να ςτελεχϊςει μονίμωσ τα γραφεία του ςτο εργοτάξιο με επιτελείο 

από ειδικευμζνο και ζμπειρο προςωπικό αναγκαίο για τθν διεφκυνςθ, παρακολοφκθςθ και 

εκτζλεςθ του Ζργου. το παραπάνω προςωπικό κα περιλαμβάνονται απαραίτθτα για το 

εργοτάξιο κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτελζχθ:  

α. Ζνασ Διπλωματοφχοσ Αρχιτζκτονασ ι Πολιτικόσ Μθχανικόσ δεκαετοφσ τουλάχιςτον 

αποδεδειγμζνθσ εμπειρίασ ςε ζργα παρόμοιασ φφςθσ.  

β. Ζνασ Διπλωματοφχοσ Μθχ/γοσ - Ηλ/γοσ Μθχανικόσ δεκαετοφσ τουλάχιςτον 

αποδεδειγμζνθσ εμπειρίασ ςε ζργα παρόμοιασ φφςθσ.  

Η παρουςία τουσ ςτο ζργο κα διαρκεί όςο και ο χρόνοσ των αντιςτοίχων εργαςιϊν με 

υπερκάλυψθ δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ και δζκα (10 ) εργάςιμεσ 

θμζρεσ μετά το πζρασ κάκε εργαςίασ. 

δ. Ζνασ Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ αποδεδειγμζνθσ εμπειρίασ ι Σεχνολόγοσ Δομικϊν 

ζργων ι Τπομθχανικόσ με πλιρθ και αποκλειςτικι απαςχόλθςθ ςτο Ζργο, (κακ’ όλθ τθν 

διάρκεια των καταςκευϊν μζχρι και προςωρινι παραλαβι του Ζργου) για τθν τιρθςθ 

των θμερολογίων, του βιβλίου καταμετριςεων, των βιβλίων ποιοτικοφ ζλεγχου, των 

πρωτοκόλλων και των επιμετριςεων του Ζργου.  

ε.  Ζνασ Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ ωσ υπεφκυνοσ ποιότθτασ, αςφάλειασ και υγείασ, ο 

οποίοσ κα ζχει ςαν αποκλειςτικά κακικοντα τα κζματα εφαρμογισ του Προγράμματοσ 

Ποιότθτασ, τθ διεξαγωγι των ςχετικϊν ελζγχων, των εργοςταςιακϊν ελζγχων, τα κζματα 

αςφάλειασ και υγείασ κ.τ.λ.. Ο Μθχανικόσ αυτόσ κα είναι αποδεδειγμζνθσ ςχετικισ 

εμπειρίασ, που κα αποδεικνφεται από ςχετικά πιςτοποιθτικά, πλιρουσ και αποκλειςτικισ 

επί τόπου απαςχόλθςθσ κακ’ όλθ τθν διάρκεια καταςκευισ του ζργου και κα 

υποςτθρίηεται από το Γραφείο υμβοφλου Ποιοτικοφ Ελζγχου. 

ςτ. Ειδικοί επιςτιμονεσ για τθν ςφνταξθ μελετϊν, καταςκευαςτικϊν ςχεδίων κ.λπ. 

αποδεδειγμζνθσ εμπειρίασ. Η διάκεςθ τουσ ςτα Εργοταξιακά Γραφεία, κα γίνεται κατά 

περίπτωςθ και για τουσ χρόνουσ ελζγχου των μελετϊν, για τα κατά περίπτωςθ αναγκαία 

χρονικά διαςτιματα. 

η.  Εργοδθγοί, ζνασ ανά καταςκευαςτικό τομζα, κακ όλθ τθ διάρκεια καταςκευισ του 

Ζργου.   
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26.2.2 Οι παραπάνω Διπλωματοφχοι Μθχανικοί των παραγράφων 27.2.1α. μζχρι και 27.2.1.γ κα 

υπογράφουν το θμερολόγιο του Ζργου κακθμερινά, ο κακζνασ για τον τομζα 

ςυνυπευκυνότθτασ του και ο Προϊςτάμενοσ του Εργοταξικοφ Γραφείου ι ο Γενικόσ 

Διευκυντισ Ζργου για όλουσ τουσ τομείσ. 

θμειϊνεται ότι πριν από κάκε ςκυροδζτθςθ κα πρζπει να γίνεται παραλαβι του ξυλοτφπου 

και να ςυμπλθρϊνεται ςχετικό πρωτόκολλο από τον Διπλωματοφχο Μθχανικό τθσ 

παραγράφου 27.2.1.γ ι από τον αντικαταςτάτθ του που κα πρζπει να ζχει δθλωκεί από τον 

Ανάδοχο ςτθν Τπθρεςία εκ των προτζρων και που κα πρζπει να ζχει ανάλογα προςόντα. 

 

26.2.3  Ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει Ελλθνικό ι αλλοδαπό προςωπικό, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

Νομοκεςία. Σο αλλοδαπό προςωπικό του Αναδόχου πρζπει να εφοδιαςτεί με ςχετικι άδεια 

παραμονισ και εργαςίασ ςτθν Ελλάδα με μζριμνα του Αναδόχου και ςφμφωνα με τθν 

ιςχφουςα εργατικι και λοιπι Νομοκεςία. 

 

26.2.4 Ο Ανάδοχοσ κα οργανϊςει ζνα λειτουργικό και αποτελεςματικό αρχείο ςτοιχείων και 

βιβλιοκικθ, ςτθν οποία κα καταχωροφνται ςχζδια, βιβλία, δθμοςιεφςεισ και εγχειρίδια και κα 

ελζγχεται θ διανομι τουσ. 

 το εργοταξιακό γραφείο πρζπει να υπάρχουν ταξινομθμζνα και ενθμερωμζνα ζτοιμα για 

κάκε πικανό ζλεγχο που κα διενεργθκεί, τα παρακάτω: 

- Εγκριτικζσ αποφάςεισ μελετϊν 

- Απόφαςθ ζγκριςθσ τευχϊν δθμοπράτθςθσ  

- Εγκεκριμζνθ ςειρά μελετϊν 

- φμβαςθ Ζργου 

- Ημερολόγιο Ζργου 

- Γνωςτοποίθςθ ςτθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ για ζναρξθ εργαςιϊν (εκ των προτζρων 

γνωςτοποίθςθ) 

- Θεωρθμζνα από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ Ημερολόγιο Μζτρων Αςφαλείασ και 

Ημερολόγιο Ατυχθμάτων 

- Διλωςθ του Αναδόχου του Ζργου ςτθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ για οριςμό Σεχνικοφ 

Αςφαλείασ 

- Θεωρθμζνο από τθν Τπθρεςία Πρόγραμμα Ποιότθτασ  

- Εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα και τυχόν τροποποιιςεισ του 

- Δελτία Ελζγχου (Checklists) 

- ΑΤ 

- ΦΑΤ 

- Αποτελζςματα εργαςτθριακϊν δοκιμϊν 
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- Πιςτοποιθτικά υλικϊν 

- Πιςτοποιθτικά διακρίβωςθσ μετρθτικοφ εξοπλιςμοφ  

- Αντίγραφα Πιςτοποιιςεων  

- Αντίγραφα Α.Π.Ε.  

Επίςθσ ςτο εργοταξιακό γραφείο κα πρζπει να υπάρχουν τα Δελτία Παρακολοφκθςθσ Ζργου.  

 

26.2.5 ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αμελιςει ι αςτοχιςει να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του 

άρκρου αυτοφ, θ Τπθρεςία μπορεί εκτόσ των άλλων κυρϊςεων για αντιςυμβατικι 

ςυμπεριφορά να του επιβάλει και πρόςτιμο μζχρι του διπλαςίου τθσ δαπάνθσ για προςωπικό, 

που ενϊ κα ζπρεπε κατά τα ανωτζρω να υπάρχει, ελλείπει. Σοφτο δε ανεξάρτθτα αν το 

προςωπικό αυτό είναι μόνιμο ι περιςταςιακό προςωπικό του Αναδόχου. Η παρουςία του 

ανωτζρω περιγραφόμενου προςωπικοφ κα ελζγχεται αδιάλειπτα από τθν Διευκφνουςα 

Τπθρεςία και ςε περίπτωςθ ςυςτθματικισ μθ ςυμμόρφωςθσ πλθν των ανωτζρω κυρϊςεων 

κα ενθμερϊνεται θ Προϊςταμζνθ Αρχι και κα ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 

4412/16.  

 

26.3 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει ςτο εργοτάξιο, με δικζσ του δαπάνεσ, όλα 

τα προβλεπόμενα από τουσ κανόνεσ αςφαλείασ και να προβεί ςτθν καταςκευι, ςυντιρθςθ 

των επιβεβλθμζνων προςτατευτικϊν καταςκευϊν, αντιςτθρίξεων και περιφραγμάτων του 

εργοταξίου, με λιψθ όλων των αναγκαίων μζτρων προςταςίασ του χϊρου, των διερχόμενων, 

των αυτοκινιτων κ.λπ. Απαιτοφμενεσ τυχόν τροποποιιςεισ τθσ κυκλοφορίασ κατά τθν 

διάρκεια των ζργων κα γίνουν ζγκαιρα από τον Ανάδοχο, ςε ςυνεννόθςθ με τισ αρμόδιεσ 

τοπικζσ Αρχζσ και εφόςον είναι αναγκαίο με τουσ ιδιοκτιτεσ. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για 

τθν αντοχι και καταλλθλότθτα των καταςκευϊν αντιςτιριξθσ και οφείλει να αποκαταςτιςει 

κάκε βλάβθ, που μπορεί να προκλθκεί ςτθν ευρφτερθ περιοχι επζμβαςθσ από τισ κάκε 

είδουσ εργαςίεσ του, ζχοντασ τθν αποκλειςτικι ευκφνθ ζναντι κάκε τρίτου.  

 

26.4  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, με δαπάνθ του, να προμθκευτεί 

και να τοποκετιςει, ςτζρεα και καλαίςκθτθ, πινακίδα με τα ςτοιχεία του ΕΡΓΟΤ, ςε κζςθ που 

κα υποδειχκεί από τθν Επίβλεψθ. Η πινακίδα κα καταςκευαςκεί με οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ 

και πρότυπο τθσ Ε.Ε. εφόςον το ζργο είναι ςυγχρθματοδοτοφμενο. 

 Μετά τθν βεβαίωςθ περαίωςθσ και πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ προςωρινισ παραλαβισ ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τοποκετιςει τθν Αναμνθςτικι τυποποιθμζνθ Πινακίδα με οδθγίεσ 

τθσ επίβλεψθσ.   

 

26.5  Πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μεριμνιςει για τθν 

ζκδοςθ κάκε κατά νόμο αδείασ, κακιςτάμενοσ ουςιαςτικά και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για 



- 30/42 - 

 

κάκε παράβαςθ των διατάξεων που ιςχφουν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Επίςθσ 

υποχρεϊνεται να υποβάλλει τισ αναγκαίεσ αιτιςεισ, για παροχζσ και ςυνδζςεισ με τα Ο.Κ.Ω. 

κλπ και τθν πλθρωμι των λογαριαςμϊν που βαρφνουν τον Ανάδοχο για όςο διάςτθμα ιςχφει 

θ φμβαςθ του ΕΡΓΟΤ.  

 

26.6  Τπενκυμίηεται ότι ο Ανάδοχοσ είναι ο μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια 

των εργαηομζνων και είναι δικι του ευκφνθ θ λιψθ μζτρων αςφαλείασ και θ πιςτι τιρθςθ 

τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ αςφαλείασ. 

 Η Τπθρεςία μπορεί να ελζγχει τα μζτρα αςφαλείασ του Αναδόχου ςτα ζργα, 

ςυμπεριλαμβανομζνου και του χεδίου Αςφαλείασ και Τγείασ, και να ηθτά πρόςκετα ι 

εναλλακτικά μζτρα αν το κρίνει απαραίτθτο ι αν κεωρεί ότι ο τελευταίοσ δεν τθρεί τα μζτρα 

αςφαλείασ που απαιτοφνται ι ότι τα τθροφμενα είναι ανεπαρκι, χωρίσ αυτό να απαλλάςςει 

τον ανάδοχο από τισ ευκφνεσ του ςφμφωνα με το νόμο και τισ ςχετικζσ διατάξεισ και χωρίσ να 

δίνει ς’ αυτόν δικαίωμα πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ. 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τα ζργα με αςφαλι τρόπο και ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ, 

Διατάγματα, Αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ που αφοροφν τθν υγεία και τθν αςφάλεια των 

εργαηομζνων. Ενδεικτικά, και όχι περιοριςτικά, αναφζρονται οι ςχετικζσ διατάξεισ : 

1. Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α/18.10.85) «Τγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων» 

2. Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των 

εργαηομζνων κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» 

3. Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) «Ελάχιςτοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ 

εργαςίασ κλπ.» 

4. Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ που πρζπει να 

εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια, ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 92/57/ΕΟΚ» 

5. Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126Α/15.09.83) «Τποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ ςτισ 

οικοδομζσ και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά ζργα » 

6. Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142Α/75) «Περί αςφαλείασ των ςε οικοδομικζσ εργαςίεσ αςχολουμζνων 

μιςκωτϊν» 

7. Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) «Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν»  

8.  Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) «Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε 

εργοςτάςια οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ Πολιτικοφ Μθχανικοφ» 

9. Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) « Κφρωςθ τθσ 62 Διεκνοφσ φμβαςθσ Εργαςίασ που αφορά τισ 

διατάξεισ αςφαλείασ ςτθν οικοδομι, βιομθχανία κλπ.» 

10. Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ 220Α/94) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθ 

χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηόμενουσ κατά τθν εργαςία τουσ, ςε 

ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 89/655/ΕΟΚ» 



- 31/42 - 

 

11. Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220/94) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθ χριςθ απ’ τουσ 

εργαηόμενουσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν 

οδθγία 89/656/ΕΟΚ» 

12. Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθ ςιμανςθ αςφάλειασ ι/και υγείασ 

ςτθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 92/58/ΕΟΚ» 

13. Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34Α/93) «Για τθν προςταςία των εργαηομζνων από φυςικοφσ, χθμικοφσ και 

βιολογικοφσ παράγοντεσ κλπ., ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία του υμβουλίου 88/642/ΕΟΚ» 

14. Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221Α/94) «Προςταςία των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται 

με τθν ζκκεςθ ςε καρκινογόνουσ παράγοντεσ κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν 

οδθγία  90/94/ΕΟΚ» 

15. Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34Α/93) «Για τθν προςταςία των εργαηομζνων από κινδφνουσ που διατρζχουν 

λόγω τθσ ζκκεςισ τουσ ςε βιολογικοφσ παράγοντεσ κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ 

οδθγίεσ 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ» 

16. Π.Δ. 70α/1988 (ΦΕΚ 31Α/17.02.88) «Προςταςία των εργαηομζνων που εκτίκενται ςε αμίαντο 

κατά τθν εργαςία» 

17. Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38Α/18.03.1991) «Προςταςία των εργαηομζνων από τουσ  κινδφνουσ που 

διατρζχουν λόγω τθσ ζκκεςισ τουσ ςτο κόρυβο κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν 

οδθγία 86/188/ΕΟΚ» 

18. Π.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221Α/94) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν 

χειρονακτικι διακίνθςθ φορτίων, που ςυνεπάγεται κίνδυνο ιδίωσ για τθ ράχθ και τθν οςφυϊκι 

χϊρα των εργαηομζνων, ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 90/269/ΕΟΚ» 

19. Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ ςτουσ χϊρουσ 

εργαςίασ, ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 89/654/ΕΟΚ» 

 

 φμφωνα με τισ προαναφερκείςεσ διατάξεισ, ο Ανάδοχοσ, μεταξφ άλλων, οφείλει : 

i. Να παρζχει ςτο προςωπικό του υπθρεςίεσ Σεχνικοφ Αςφαλείασ και Γιατροφ 

Εργαςίασ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Ν. 1568/85 και του Π.Δ. 17/96. 

ii. Να τθρεί επί τόπου του ζργου το Ημερολόγιο Μζτρων Αςφαλείασ το οποίο κα 

προμθκευτεί από τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ. 

iii. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των 

εργαςιϊν τθν εκ των προτζρων Γνωςτοποίθςθ Ζναρξθσ Εργαςιϊν, που κα ζχει 

καταρτιςκεί ςφμφωνα με το Π.Δ. 305/96. 

iv.  Να ορίςει υντονιςτι Αςφάλειασ και Τγείασ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Π.Δ. 

305/96 

v. Να υποβάλλει το χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ του ζργου με τθν ζναρξθ των 

εργαςιϊν, όπωσ αυτό διαμορφϊνεται από τθ μελζτθ των ςυνκθκϊν επί τόπου του 

ζργου και τον χρονικό προγραμματιςμό των εργαςιϊν, κακϊσ και το Φάκελο 
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Αςφάλειασ και υγείασ του ζργου με τθν παράδοςθ του ζργου. Επίςθσ να ενθμερϊνει, 

ςυμπλθρϊνει και να τροποποιεί το χζδιο και το Φάκελο Αςφάλειασ και Τγείασ κάκε 

φορά που προκφπτουν νζα ςτοιχεία. 

vi. Να εφαρμόηει ζνα ολοκλθρωμζνο φςτθμα Διαχείριςθσ Αςφάλειασ, δίνοντασ 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε κζματα όπωσ : 

- Πολιτικι Αςφαλείασ 

- Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων και υπευκυνοτιτων ςε κζματα αςφάλειασ και 

υγείασ 

- Παρακολοφκθςθ ατυχθμάτων και ςυμβάντων 

- Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 

- Ανακεϊρθςθ χεδίου Αςφαλείασ και Τγείασ 

 Παρακολοφκθςθ και ανακεϊρθςθ του ςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Αςφάλειασ  

 

26.7 Ο Ανάδοχοσ και ο Προϊςτάμενοσ του εργοταξίου, είναι οι μόνοι υπεφκυνοι για τθ ςωςτι 

εφαρμογι των μελετϊν και των υποδείξεων τθσ Επίβλεψθσ, για τθν ποιότθτα και αντοχι των 

ζργων, για τθν κατάλλθλθ εκλογι των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν και για τα μζτρα 

αςφαλείασ που κα λθφκοφν για τθν αποφυγι κάκε είδουσ ατυχιματοσ, κατά τθ διάρκεια 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, τόςο ςτουσ απαςχολουμζνουσ ςτο ΕΡΓΟ, όςο και ςε τρίτουσ.  

 

26.8  τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο Ανάδοχοσ, μζςα ςτθν προκεςμία που κα οριςτεί δεν προβεί 

ςτθν επανόρκωςθ βλάβθσ ι ηθμιάσ για τθν οποία ευκφνεται, ο Κφριοσ του ΕΡΓΟΤ ζχει το 

δικαίωμα να εκτελζςει τθν επανόρκωςθ αυτι απ' ευκείασ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του 

Αναδόχου.  

 

26.9  Για τθ ςυναρμολόγθςθ των μθχανθμάτων ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να περιοριςκεί μζςα ςτο 

χϊρο που κα υποδειχκεί από τθν Επίβλεψθ.  

 

26.10 Όταν τελειϊςει το ΕΡΓΟ (οριςτικι παραλαβι), ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με δικζσ του 

δαπάνεσ, να απομακρφνει το εργοτάξιό του και τθν πινακίδα με τα ςτοιχεία του ζργου 

(εργοταξιακι) μζςα ςε δζκα θμζρεσ (10) από τθν περιοχι του ΕΡΓΟΤ και να αποδϊςει το χϊρο 

εντελϊσ κακαρό.  

 Αν αυτόσ δε ςυμμορφωκεί, κα του επιβλθκεί ποινικι ριτρα χιλίων (1.000,00) Ευρϊ 

θμερθςίωσ.  

 

26.11 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιιςει αμζςωσ τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία, αν 

τυχόν κατά τθν καταςκευι του ΕΡΓΟΤ βρεκοφν αρχαιότθτεσ ι οποιαδιποτε ζργα τζχνθσ ι 

ςπαράγματα αυτϊν. 
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26.12 Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαραιτιτωσ και κατ’ 

ελάχιςτον “Βεβαίωςθ Αςφάλιςθσ ” (Cover note), όπου κα αναφζρονται οι αςφαλιςτικζσ 

καλφψεισ και τα όρια αποηθμίωςθσ που κα περιλαμβάνει το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο.  

 τθν περίπτωςθ αυτι, το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο πρζπει να υποβλθκεί το αργότερο εντόσ 

δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

 Ο ζλεγχοσ από τον ΚτΕ των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων, των οποίων θ αςφαλιςτικι περίοδοσ 

κα αρχίηει υποχρεωτικά από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ κα γίνει εντόσ πζντε (5) 

θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υποβολι ςε αυτόν από τον Ανάδοχο πλιρων των 

αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων  

 Κατά τθν υποβολι των Αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων οι Αςφαλιςτικζσ Εταιρείεσ κα πρζπει να 

ςυνυποβάλουν διλωςθ ότι ζλαβαν γνϊςθ του άρκρου 25 τθν Ε..Τ. «Αςφαλίςεισ» και ότι με 

το αςφαλιςτιριο καλφπτονται πλιρωσ και χωρίσ εξαίρεςθ όλοι οι όροι και οι απαιτιςεισ του 

άρκρου 25 τθσ Ε..Τ.  

 

Άρκρο 27 : Τρόποσ επιμζτρθςθσ εργαςιϊν - Αφανείσ εργαςίεσ – Απολογιςτικζσ Εργαςίεσ 
 

1. χετικά με τον τρόπο επιμζτρθςθσ των διαφόρων ειδϊν εργαςιϊν ιςχφουν όςα ορίηονται ςτα 

ςχετικά άρκρα του Σιμολογίου Μελζτθσ του ΕΡΓΟΤ και τισ εγκεκριμζνεσ και ιςχφουςεσ αναλφςεισ 

τιμϊν. Κάκε είδουσ εργαςίεσ, για τισ οποίεσ δεν ορίηεται ςτα παραπάνω ςτοιχεία τρόποσ 

επιμζτρθςθσ, επιμετροφνται και πλθρϊνονται οι πραγματικά εκτελεςκείςεσ μονάδεσ, χωρίσ να 

λαμβάνονται υπόψθ τυχόν αντίκετεσ ςυνικειεσ.  

 

2. Η καταμζτρθςθ των αφανϊν εργαςιϊν κα γίνεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

 
3. Για τισ αφανείσ εργαςίεσ που ενςωματϊνονται ςτο ΕΡΓΟ, κα καταρτίηονται κατά τον χρόνο τθσ 

εκτζλεςισ τουσ και ποτζ εκ των υςτζρων Πρωτόκολλα Αφανϊν Εργαςιϊν, που κα βεβαιϊνουν ότι 
εκτελζςτθκαν ςφμφωνα με τισ Προδιαγραφζσ, τθν Σεχνικι Περιγραφι και τθ Μελζτθ ι τισ τυχόν 
τροποποιιςεισ τουσ που επζφερε θ Τπθρεςία, αλλιϊσ τα πρωτόκολλα κα είναι άκυρα, οι εργαςίεσ 
κα κεωροφνται ωσ μθ εκτελεςκείςεσ και ςυνεπϊσ δεν κα μποροφν να πιςτοποιθκοφν. 

 
4 Η Τπθρεςία δφναται να επιβάλει ςτον Ανάδοχο τθν απολογιςτικι εκτζλεςθ εργαςιϊν. 
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Άρκρο 28: Ζναρξθ Εργαςιϊν – Εγκατάςταςθ Αναδόχου  
 

Από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και εντόσ 5 θμερολογιακϊν θμερϊν το αργότερο ο Ανάδοχοσ 
εγκακίςταται ςτο ΕΡΓΟ χωρίσ τθν ανάγκθ υπογραφισ ιδιαίτερου Πρωτοκόλλου Εγκαταςτάςεωσ 
δεδομζνου ότι οι υποχρεϊςεισ του για τθν καταςκευι αρχίηουν από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ 
φμβαςθσ. Πίνακασ Εργαςιϊν δεν χορθγείται κατά τθν εγκατάςταςθ γιατί νοείται το ςφνολο τθσ 
φμβαςθσ, το οποίο ζχει τθν ζννοια πίνακα, με τθν επιφφλαξθ από μζρουσ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ 
τθσ παροχισ διορκωτικϊν και ςυμπλθρωματικϊν εντολϊν κακϊσ και διευκρινιςτικϊν οδθγιϊν κατά τουσ 
όρουσ του παρόντοσ τεφχουσ και των λοιπϊν ςυμβατικϊν ςτοιχείων. 
 
Άρκρο 29 : Αρτιότθτα καταςκευϊν - Χρθςιμοποιοφμενα είδθ και υλικά 

 

1. Η εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ υγγραφισ, τθσ Σεχνικισ 

Περιγραφισ, των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, των λοιπϊν όρων δθμοπράτθςθσ και των γραπτϊν 

ςυμφωνιϊν και οδθγιϊν τθσ Τπθρεςίασ, δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν υποχρζωςθ να 

λάβει κάκε μζτρο για τθν άρτια εκτζλεςθ και εμφάνιςθ των ποικίλων επεμβάςεων, που αφοροφν 

κάκε επιφάνεια ι χϊρο ι λειτουργία του ΕΡΓΟΤ. Διευκρινίηεται ότι, ζςτω και αν κάτι δεν ορίηεται 

από τα ςχζδια λεπτομερειϊν, από τα ςυμβατικά τεφχθ ι από τισ οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ, κάκε 

τμιμα του ΕΡΓΟΤ πρζπει να είναι άρτιο, τόςο ωσ προσ τθν καταςκευι όςο και ωσ προσ τθν άριςτθ 

εμφάνιςι του.  

 

2. Όλα τα υλικά και είδθ που προτίκεται να χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ, ενςωματωμζνα ι όχι ςτο 

ΕΡΓΟ, δεν κα ζχουν ελαττϊματα και κα εναρμονίηονται προσ τον ιδιαίτερο χαρακτιρα των 

εργαςιϊν και, οπωςδιποτε, κα εγκρίνονται πρϊτα από τθν Επίβλεψθ. Γι' αυτό ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να παρζχει τα ηθτοφμενα ςτοιχεία για τθν προζλευςθ των υλικϊν και τθ διαπίςτωςθ 

των χαρακτθριςτικϊν και τθσ ποιότθτάσ τουσ. Αποδεικτικά ςτοιχεία, εκτόσ από τισ Σεχνικζσ 

Προδιαγραφζσ, κα αποτελοφν οι ςχετικζσ εγκρίςεισ του ΤΠΕΧΩΔΕ ι άλλων Κρατικϊν Φορζων ι 

αντίςτοιχων εργαςτθρίων των ΑΕΙ τθσ χϊρασ. Τποχρεοφται επίςθσ ο Ανάδοχοσ, να μθ 

χρθςιμοποιιςει και να απομακρφνει από το εργοτάξιο υλικά ι είδθ που δεν κεωροφνται από τθν 

Επίβλεψθ κατάλλθλα για το ΕΡΓΟ.  

 
3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, πριν από τθν παραγγελία των υλικϊν, μθχανθμάτων, ςυςκευϊν κ.λπ., 

που προορίηονται να ενςωματωκοφν ςτο ΕΡΓΟ, να υποβάλει ςτθν Δ/νουςα Τπθρεςία πλιρθ 

κατάλογο των προσ παραγγελία υλικϊν κλπ. για ζγκριςθ, γνωςτοποιϊντασ ςυγχρόνωσ και τθν 

θμερομθνία παραγγελίασ των παραπάνω υλικϊν. Αν πρόκειται για υλικά κ.λπ. βιομθχανικισ 

παραγωγισ, μαηί με τον κατάλογο κα προςκομίηονται ςτθν Τπθρεςία ενθμερωτικά φυλλάδια και 

προδιαγραφζσ του εργοςταςίου παραγωγισ, κακϊσ και δείγματά τουσ, εάν δεν είναι ογκϊδθ. Αν 

πρόκειται για υλικά, μθχανιματα ι ςυςκευζσ αυτοςχζδιεσ, που πρόκειται να παραχκοφν ειδικά 

για το εν λόγω ΕΡΓΟ, κα προςκομίηονται ςτθν Τπθρεςία ςχζδια, δείγματα ι μοντζλα τουσ. Σα 

δείγματα των υλικϊν που κα εγκρικοφν τελικϊσ από τθν Τπθρεςία, κα φυλαχτοφν από αυτιν μζχρι 

τθν παραλαβι του ΕΡΓΟΤ, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου. Η Τπθρεςία ζχει το 

δικαίωμα να απορρίψει κατά τθν κρίςθ τθσ κάκε υλικό, μθχάνθμα ι ςυςκευι, που δεν κα είναι 

ςφμφωνα με τα δείγματα ι τισ προδιαγραφζσ, που ζχουν κατατεκεί. Όλα τα μθχανιματα και οι 

ςυςκευζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ΕΡΓΟ πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό ελζγχου 

του καταςκευαςτι. Η Επίβλεψθ μπορεί, εφόςον κρίνει ςκόπιμο, να παραπζμπει τα υλικά για 

εργαςτθριακό ζλεγχο, με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου. 
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4. ε περίπτωςθ που ο Εργοδότθσ παραδϊςει ςτον Ανάδοχο υλικά απαιτοφμενα για τθν εκτζλεςθ 

του ΕΡΓΟΤ, ο τελευταίοσ δε δικαιοφται κανζνα ποςοςτό για γενικά ζξοδα και όφελοσ αυτοφ επί τθσ 

αξίασ τουσ, οφτε αποηθμίωςθσ για δαπάνεσ αποκικευςθσ και φφλαξθσ των υλικϊν αυτϊν. Ο 

Ανάδοχοσ δεν φζρει καμιά ευκφνθ για τθν κακι ποιότθτα ι ακαταλλθλότθτα των υλικϊν που 

παραδίδονται ς’ αυτόν από τον Εργοδότθ, εφόςον ζγκαιρα το αναφζρει εγγράφωσ.  

 

5. Σα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον Εργοδότθ ςτον Ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε τθν 

παραλαβι τουσ από το Ανάδοχο, αυτόσ φζρει ακζραια τθν ευκφνθ για κάκε βλάβθ ι ηθμιά ι 

απϊλεια που μπορεί να ςυμβεί ςτα υλικά αυτά.  

 

6. Η εκτζλεςθ των εργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτθν Σεχνικι Περιγραφι, κα γίνει ςφμφωνα με 

τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ τζχνθσ και τθσ τεχνικισ που διζπουν τισ χρθςιμοποιοφμενεσ 

μεκόδουσ για το ςφνολο τθσ εν λόγω καταςκευισ . 

 

Άρκρο 30: Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
 

το προσ εκτζλεςθ ΕΡΓΟ ιςχφουν οι Ελλθνικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΕΣΕΠ) ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 

26 /2012 του Τπουργείου Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ Τποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων, οι 

εγκεκριμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ Οικοδομικϊν και Ηλεκτρομθχανολογικϊν Ζργων, κακϊσ και οι 

λοιπζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, που περιλαμβάνονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ, ςτο βακμό που 

οι αντίςτοιχεσ με τισ αναφερόμενεσ ςε αυτζσ εργαςίεσ προβλζπονται από τθ μελζτθ.  

Για  τθν καταςκευι, εγκατάςταςθ, δοκιμζσ των μθχανθμάτων, τουσ ελζγχουσ ποιότθτασ και 

αντοχισ των υλικϊν, κα ιςχφςουν οι επίςθμοι  Ελλθνικοί  Κανονιςμοί  (π.χ.  του  Τπουργείου 

Βιομθχανίασ, τθσ ΔΕΗ κλπ), οι οποίοι όπου δεν υπάρχουν ι είναι ελλιπείσ κα ςυμπλθρϊνονται από τουσ 

ευρωπαϊκοφσ ι Γερμανικοφσ Κανονιςμοφσ (ΕΝ, DIN, VDE, DVI κλπ) ι  τουσ Κανονιςμοφσ τθσ χϊρασ 

προζλευςθσ των μθχανθμάτων. 

 

Άρκρο 31 : Εφαρμογι εγκεκριμζνθσ μελζτθσ 
 

1. Ο Ανάδοχοσ, ο Προϊςτάμενοσ του Εργοταξίου κακϊσ και οι υπεφκυνοι  Διπλωματοφχοι Μθχανικοί 

οφείλουν να εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και με τισ 

οδθγίεσ ι άλλα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία, που κα δοκοφν ς' αυτοφσ από τθν Επίβλεψθ.  

 
2. Ο Ανάδοχοσ οφείλει μζςα ςε ΔΕΚΑΠΕΝΣΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕ ΗΜΕΡΕ (15 Η.Η) από τθν εγκατάςταςι 

του και παράλλθλα με τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, να κάνει λεπτομερι ζλεγχο των ςτοιχείων τθσ 
μελζτθσ και να ηθτιςει εγγράφωσ διαςαφθνίςεισ για τθν εκτζλεςθ των διαφόρων τμθμάτων του 
ΕΡΓΟΤ. Κατά τθν εξζλιξθ του ΕΡΓΟΤ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τεκμθριϊςει ςχεδιαςτικά 
ενδεχόμενα ευριματα και να υποβάλει προτάςεισ για τθν προςαρμογι τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ 
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ςτα νζα δεδομζνα, οι οποίεσ κα εφαρμοςκοφν μόνο μετά από τθν ζγγραφθ ζγκριςι τουσ από τθν 
Τπθρεςία.  

 

3. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τθν ευκφνθ για λάκθ που προκφπτουν από τυχόν ανακρίβειεσ 

ι αςυμφωνίεσ ςτοιχείων τθσ μελζτθσ, εάν, πριν αρχίςει τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ, δεν ηθτιςει 

λεπτομερϊσ ζγγραφεσ οδθγίεσ από τθ Δ/νουςα Τπθρεςία.  ε περίπτωςθ που δεν κα ηθτιςει 

ζγκαιρα διευκρινίςεισ, είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόςει τθν απόφαςθ τθσ Τπθρεςίασ πάνω ςτο 

κζμα, όποτε και αν του κοινοποιθκεί, με δικά του μζςα και δαπάνθ. 

  

Άρκρο 32 : Εγκατάςταςθ ςτακερϊν ςθμείων ςτο ζδαφοσ 
 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει υπόψθ του και το τελικό τοπογραφικό διάγραμμα με τισ 

τελικζσ υψομετρικζσ ενδείξεισ. 

Με βάςει αυτό οφείλει ςε ςυνεννόθςθ με τθν Τπθρεςία να εγκαταςτιςει  ςε κατάλλθλεσ κζςεισ, μθ 
καλυπτόμενεσ από τα ζργα, ςτακερά ςθμεία (REPERS) υψομετρικά και ςε οριηοντιογραφία 
τριγωνομετρικά ςθμεία βάςει των οποίων τόςον οριηοντιογραφικά όςον και υψομετρικά γίνεται θ 
αποτφπωςθ του εδάφουσ και θ χάραξθ και θ εκτζλεςθ των ζργων κακϊσ και θ ςφνταξθ των 
επιμετρθτικϊν ςτοιχείων. 
Όλα τα παραπάνω αναφερκζντα τοπογραφικά ςθμεία (τριγωνομετρικά και πολυγωνικά ςθμεία, 

χωροςτακμικζσ αφετθρίεσ, κλπ.) πρζπει να διατθρθκοφν με φροντίδα και ευκφνθ του αναδόχου κακ όλθ 

τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των ζργων. 

 

Άρκρο 33 : Ζλεγχοσ – Δειγματολθψίεσ - Εγκατεςτθμζνα υλικά 
 

1. Όλα τα υλικά κλπ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ΕΡΓΟ κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ τθσ 

αγοράσ, χωρίσ βλάβεσ ι ελαττϊματα. 

 

2. Όλα τα υλικά για τθν εκτζλεςθ του ΕΡΓΟΤ κα είναι  απολφτωσ ςφμφωνα με τα ςυμβατικά 

δεδομζνα, τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ κακϊσ επίςθσ και με τα ςυμβατικά 

δεδομζνα τθσ Εργολαβίασ, αρίςτθσ ποιότθτασ και τθσ απολφτου εγκρίςεωσ του αρμοδίου οργάνου 

τθσ Επίβλεψθσ, ςχετικά με τθν προζλευςθ, τισ διαςτάςεισ, τθν αντοχι τθν ποιότθτα, τθν εμφάνιςθ 

τθν ανταπόκριςθ ςτισ προδιαγραφζσ κ.λπ. 

 

3. Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ, να εξαςφαλίςει υψθλι ποιότθτα κατά τθν καταςκευι του ΕΡΓΟΤ. 

Όλεσ οι δαπάνεσ που προκφπτουν από τυχόν εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ, επί τόπου δοκιμζσ, ι 

οποιαδιποτε άλλθ εργαςία απαιτθκεί για τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω βαρφνει τον Ανάδοχο. 

 

4. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί το Π.Π.Ε και ςυγκεκριμζνα: 

I. Θα ςυμπλθρϊςει το Πρόγραμμα Ποιότθτασ του ζργου, ςφμφωνα με τθ Μελζτθ Εφαρμογισ 

και τισ παρατθριςεισ τθσ Τπθρεςίασ. 
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II. Θα ςυντάξει ι κα ςυμπλθρϊςει τισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ, οδθγίεσ και δελτία ελζγχου 

που κα εφαρμόςει ο Ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ 

τθσ Τπθρεςίασ. 

III. Θα ολοκλθρϊςει το ςχζδιο αςφάλειασ και υγείασ, το ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων 

αναγκϊν και το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ζργου ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 

Τπθρεςίασ.  

 

5. Για τον ζλεγχο των κάκε είδουσ υλικϊν και καταςκευϊν ιςχφουν τα αντιςτοίχωσ οριηόμενα ςτουσ 

ςχετικοφσ κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ που ιςχφουν για το ΕΡΓΟ. ε περίπτωςθ που τα 

αποτελζςματα του ποιοτικοφ ελζγχου δεν ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του των ςυμβατικϊν 

τευχϊν, τθσ παροφςθσ και των προδιαγραφϊν, ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορφωκεί προσ τθν 

διαδικαςία απόρριψθσ πλθμμελϊν εργαςιϊν υλικϊν καταςκευισ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ 

και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 

 

6. Ειδικά για τον ζλεγχο των ζγχυτων κονιαμάτων κα εκτελοφνται δοκιμζσ δια λιψεωσ δοκιμίων από 

τθν Επίβλεψθ κατά τθν καταςκευι τουσ. Πριν τθ κραφςθ των δοκιμίων κα γίνεται ζλεγχοσ ςε 

αναπιδθςθ με κρουςιόμετρο. Η κραφςθ των δοκιμίων κα γίνεται ςε δθμόςιο εργαςτιριο ι άλλο 

αναγνωριςμζνο. Η λιψθ και θ κραφςθ των δοκιμίων κα γίνεται με δαπάνθ του Αναδόχου. 

 

7.     Να γίνουν δειγματολθπτικοί ζλεγχοι υλικϊν, για να επιβεβαιωκοφν οι αντοχζσ που ζχουν 

προβλεφκεί ςτθ μελζτθ. Επίςθσ μαηί με τουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ κα γίνει ζλεγχοσ 

κεμελιϊςεων. Οι τυχόν τεχνικζσ επιλφςεισ που ενδεχομζνωσ κα απαιτθκοφν μετά τουσ παραπάνω 

ελζγχουσ, κα εκτελεςτοφν με ευκφνθ του αναδόχου ο οποίοσ κα μεριμνιςει και για τθν ζκδοςθ 

των ςχετικϊν εγκρίςεων ςφμφωνα με το Νόμο. Οι ανωτζρω δαπάνεσ βαρφνουν τον ανάδοχο  

 

8.  ε κάκε περίπτωςθ ιςχφουν οι δεςμεφςεισ και οι υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ αποφάςεισ 

ΔΙΠΑΔ/611/01-ΦΕΚ1013Β/02-08-01 και ΔΙΠΑΔ/501/03-ΦΕΚ928Β/04-07-03. 

 

Άρκρο 34 :  Δοκιμζσ εγκαταςτάςεων 
 

1. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, αμζςωσ μετά τθν περάτωςθ των εγκαταςτάςεων, να προβεί με 

δικά του μζςα, όργανα, υλικά και δαπάνεσ, ςε δοκιμζσ, οι οποίεσ κα επαναλαμβάνονται μζχρι 

πλιρουσ ικανοποίθςθσ των απαιτοφμενων αποτελεςμάτων τουσ, οπότε και κα ςυντάςςεται 

πρωτόκολλο δοκιμϊν που κα υπογράφεται από τθν Επίβλεψθ και τον Ανάδοχο. 

 Οι ανωτζρω δοκιμζσ κα υλοποιοφνται και ςτθν χειμερινι και ςτθν κερινι περίοδο. 
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2. Οι δοκιμζσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Κανονιςμοφσ και τισ απαιτιςεισ τθσ 

εγκεκριμζνθσ μελζτθσ.  

 

3. Ο Ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ πριν από τθν παράδοςθ των εγκαταςτάςεων, να εκπαιδεφςει τουσ 

υπεφκυνουσ που κα οριςτοφν για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ, τθ χριςθ και το χειριςμό των 

εγκαταςτάςεων.  

 

4. Κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγφθςθσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να επικεωρεί και να ςυντθρεί, κατά 

κανονικά χρονικά διαςτιματα, τισ εγκαταςτάςεισ και να τισ διατθρεί ςε άριςτθ κατάςταςθ και 

λειτουργία χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι.  

 

5. ε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο Ανάδοχοσ μζςα ςε οριηόμενθ από τθν Τπθρεςία προκεςμία δεν 

προβεί ςτθν επανόρκωςθ βλάβθσ ι ηθμιάσ τθσ εγκατάςταςθσ για τθν οποία ευκφνεται, ο κφριοσ 

του ΕΡΓΟΤ ζχει το δικαίωμα να επανορκϊςει αυτι ςε βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου.  

 

6. Σα Δελτία Ελζγχου του Προγράμματοσ Ποιότθτασ κα ςυμπλθρϊνονται από τα αποτελζςματα των 

δοκιμϊν όπου υπάρχει αναφορά ςε αυτζσ.  

 

7. Για τθν ςυναρμολόγθςθ των μθχανθμάτων ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να περιοριςκεί ςε 

ειδικό χϊρο μζςα ςτο εργοτάξιο, που κα του υποδείξει θ Επίβλεψθ, και να παίρνει τα κατάλλθλα 

μζτρα για να μθν εμποδίηεται μζςα ςε αυτό θ κυκλοφορία του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ τυχόν 

άλλων εργολαβιϊν. 

 

Άρκρο 35 : Βλάβεσ ςτο ΕΓΟ – Αναγνϊριςθ αποηθμιϊςεων 
 

1. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ από τον Εργοδότθ για οποιαδιποτε βλάβθ 
επζρχεται ςτο ΕΡΓΟ, για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια υλικϊν και γενικά για οποιαδιποτε ηθμιά 
του που οφείλεται ςε αμζλεια, απρονοθςία ι ανεπιτθδειότθτα αυτοφ ι του προςωπικοφ του, ι με 
χριςθ των κατάλλθλων μζςων ι ςε οποιαδιποτε άλλθ αιτία, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ 
υπαιτιότθτασ του φορζα καταςκευισ του ΕΡΓΟΤ ι ανωτζρασ βίασ ςφμφωνα με το Ν.4412/16.  Ο 
Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τισ βλάβεσ που τον βαρφνουν με δικζσ του 
δαπάνεσ. 

 
2. Για τθν αναγνϊριςθ και καταβολι τυχόν αποηθμίωςθσ ςτον Ανάδοχο εφαρμόηονται τα οριηόμενα 

ςτο Ν.4412/16 
 
Άρκρο 36 : Βεβαίωςθ Ρεράτωςθσ Εργαςιϊν 
 
1. Όταν λιξει θ προκεςμία περάτωςθσ του ςυνόλου ι τμθμάτων του ΕΡΓΟΤ, ο Ανάδοχοσ ειδοποιεί 

εγγράφωσ περί αυτοφ τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία, θ οποία διαπιςτϊνει αν τα ζργα ζχουν 

περαιωκεί και ζχουν υποςτεί ικανοποιθτικά τισ δοκιμαςίεσ που προβλζπονται ςτθν φμβαςθ ι αν 

τα ζργα δεν ζχουν περατωκεί οπότε αναφζρει ςυγκεκριμζνα τισ εργαςίεσ που απομζνουν για 
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εκτζλεςθ. Αν οι εργαςίεσ ζχουν περατωκεί θ Διευκφνουςα Τπθρεςία εκδίδει βεβαίωςθ για το 

Χρόνο Περάτωςθσ των εργαςιϊν (Βεβαίωςθ Περάτωςθσ των Εργαςιϊν). 

Η βεβαίωςθ αυτι δεν αναπλθρϊνει τθν παραλαβι των ζργων. 

Σθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ μπορεί να ηθτιςει ο ανάδοχοσ και πριν από τθν λιξθ των προκεςμιϊν, 

αν ζχει περατϊςει τα ζργα. 

 

2. Αν ςτισ εργαςίεσ που ζχουν περατωκεί διαπιςτωκοφν επουςιϊδεισ μόνο ελλείψεισ που δεν 

επθρεάηουν τθν λειτουργικότθτα του ΕΡΓΟΤ θ Διευκφνουςα Τπθρεςία γνωςτοποιεί με διαταγι τθσ 

προσ τον Ανάδοχο τισ ελλείψεισ που ζχουν επιςθμανκεί και τάςςει εφλογθ προκεςμία για τθν 

αποκατάςταςι τουσ. τθν περίπτωςθ αυτι θ βεβαίωςθ περάτωςθσ εκδίδεται μετά τθν 

εμπρόκεςμθ αποκατάςταςθ των ελλείψεων και αναφζρει το χρόνο που περατϊκθκε το ΕΡΓΟ 

χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ. 

 

6. Αν οι εργαςίεσ δεν ζχουν περατωκεί ι οι ελλείψεισ που διαπιςτϊκθκαν δεν είναι επουςιϊδεισ ι 

αν δεν περατϊκθκαν από τον Ανάδοχο εμπρόκεςμα οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ επουςιωδϊν 

ελλείψεων ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο εφαρμόηονται ανάλογα με τθν περίπτωςθ 

οι διατάξεισ περί ακαταλλθλότθτασ υλικϊν και εκπτϊςεωσ του Αναδόχου. 

 

 

Άρκρο 37 : Διοικθτικι Ραραλαβι για χριςθ 
 
1. Για να παραδοκεί ςε χριςθ το ΕΡΓΟ ι αυτοτελζσ τμιμα αυτοφ, απαιτείται διενζργεια διοικθτικισ 

παραλαβισ για χριςθ. Η παραλαβι γίνεται με Πρωτόκολλο μεταξφ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, 

του Χριςτθ και του Αναδόχου. Αν ο Ανάδοχοσ κλθκεί και δεν παραςτεί ι αρνθκεί τθν υπογραφι 

του πρωτοκόλλου, αυτό ςυντάςςεται από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία με ςχετικι μνεία κατά 

περίπτωςθ, και του κοινοποιείται. 

Σο πρωτόκολλο κα περιλαμβάνει μνεία του ΕΡΓΟΤ ι των τμθμάτων που παραδίδονται για χριςθ, 

ςυνοπτικι περιγραφι τθσ κατάςταςθσ των εργαςιϊν και κάκε άλλθ λεπτομζρεια ςχετικι με τθ 

λειτουργία του ΕΡΓΟΤ.  

 

2. Η κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο διοικθτικι παραλαβι για χριςθ μπορεί να γίνει αμζςωσ 

μετά τθν περάτωςθ των εργαςιϊν του ΕΡΓΟΤ ι αυτοτελϊν τμθμάτων του φςτερα από απόφαςθ 

τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. 

 

3. Η διοικθτικι παραλαβι για χριςθ ςε καμία περίπτωςθ δεν αναπλθρϊνει τθν διενζργεια τθσ 

προςωρινισ και οριςτικισ παραλαβισ του ΕΡΓΟΤ. 
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Άρκρο 38 : Ρροςωρινι Ραραλαβι 
 
1. Για τθ διενζργεια τθσ προςωρινισ παραλαβισ θ Προϊςταμζνθ Αρχι ορίηει τθν Επιτροπι 

Παραλαβισ, αφοφ προθγουμζνωσ θ Διευκφνουςα Τπθρεςία του ανακοινϊςει τθν περάτωςθ των 

εργαςιϊν και ελζγξει τθν τελικι επιμζτρθςθ που ςυντάςςει και υποβάλλει ο Ανάδοχοσ. Για τθν 

παραλαβι ςυντάςςεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ, από τθ 

Διευκφνουςα Τπθρεςία που παρίςταται κατά τθν διενζργειά τθσ με αρμόδιο όργανο και από τον 

Ανάδοχο που παραδίδει το ΕΡΓΟ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν4412/16. 

2. Η Επιτροπι Παραλαβισ παραλαμβάνει το ΕΡΓΟ ποςοτικά και ποιοτικά ελζγχει κατά το δυνατό τθν 

επιμζτρθςθ με γενικζσ ι ςποραδικζσ καταμετριςεισ, καταγράφει ςτο πρωτόκολλο τισ ποςότθτεσ 

τθσ τελικισ επιμζτρθςθσ, όπωσ τυχόν διορκϊνονται από τουσ ελζγχουσ που γίνονται, αιτιολογεί τισ 

τυχόν τροποποιιςεισ ςτισ ποςότθτεσ και αναγράφει τισ παρατθριςεισ τθσ για εργαςίεσ που τυχόν 

ζχουν εκτελεςκεί με υπζρβαςθ των εγκεκριμζνων ποςοτιτων ι κατά τροποποίθςθ των 

εγκεκριμζνων ςχεδίων. 

Η Επιτροπι επίςθσ ελζγχει κατά το δυνατό τθν ποιότθτα των εργαςιϊν και αναγράφει ςτο 

πρωτόκολλο τισ παρατθριςεισ τθσ ιδίωσ για τισ εργαςίεσ που κρίνουν απορριπτζεσ ι 

ελαττωματικζσ που πρζπει να αποκαταςτακοφν ι παραδοκοφν μεν αλλά με μείωςθ τθσ τιμισ 

τουσ. 

3. τθν παραλαβι αυτι καλείται να παραςτεί ο ανάδοχοσ. Η παραλαβι γίνεται νόμιμα και χωρίσ τθν 

παρουςία του αναδόχου αν αυτόσ ζχει κλθκεί να παραςτεί. τθν τελευταία αυτι περίπτωςθ όπωσ 

και ςτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ αρνθκεί τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται 

το Πρωτόκολλο. 

Σο Πρωτόκολλο υποβάλλεται από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία για ζγκριςθ ςτθν Προϊςταμζνθ Αρχι, 

θ δε παραλαβι ολοκλθρϊνεται μόνο με τθν ζγκριςθ αυτι. 

Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου, υποβάλλει ζνςταςθ μζςα ςτθν 

προκεςμία που ορίηει ο νόμοσ από τθν υπογραφι του με επιφφλαξθ ι από τθν κοινοποίθςθ ς’ 

αυτόν του Πρωτοκόλλου. 

4. Οι διατάξεισ του άρκρου αυτοφ ζχουν ανάλογθ εφαρμογι και για τισ περιπτϊςεισ παραλαβισ 

τμθμάτων ζργων που περατϊκθκαν και μπορεί να ζχουν αυτοτελι χριςθ, όπου αυτό προβλζπεται 

από τθν ςφμβαςθ κακϊσ επίςθσ και ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που μία εργολαβία δεν ςυνεχίηεται 

όπωσ ςτισ περιπτϊςεισ διάλυςθσ, ζκπτωςθσ κ.λπ. 

5. Εάν θ Επιτροπι διαπιςτϊςει τθν φπαρξθ ςοβαρϊν ελαττωμάτων ςτο ΕΡΓΟ, δφναται να διακόψει 

τθν προςωρινι παραλαβι του ΕΡΓΟΤ μζχρισ ότου ο ανάδοχοσ προβεί ςτθν αποκατάςταςθ των 

κακοτεχνιϊν, αναγράφουςα γενικά τισ παρατθριςεισ ςε ςχετικό πρακτικό, το οποίο κοινοποιεί 

ςτον Ανάδοχο. 

Επίςθσ θ Επιτροπι δικαιοφται να ενεργιςει, ςφμφωνα με τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ τισ αναγκαίεσ 

εργοταξιακζσ και εργαςτθριακζσ δοκιμζσ για ποιοτικό ζλεγχο του ΕΡΓΟΤ με μζριμνα και δαπάνθ 
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του αναδόχου. Σο πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ ςυντάςςεται ςε πενταπλοφν λαμβάνει δε, 

ζνα από τα πρωτότυπα ο ανάδοχοσ και τα λοιπά τζςςερα υποβάλλονται ςτθν Προϊςταμζνθ Αρχι. 

6. Η προςωρινι παραλαβι δεν δφναται να ςυντελεςκεί απλϊσ μόνον με τθν πάροδο του χρόνου, 

από τότε που ο εργολάβοσ υπζβαλε τθν ςχετικι αίτθςθ για προςωρινι παραλαβι.  

Η προςωρινι παραλαβι ςυντελείται μόνον με τθν παραπάνω περιγραφείςα διαδικαςία. 

Η ωσ άνω προςωρινι παραλαβι δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο οιοδιποτε ευκυνϊν του από τθν 

ςφμβαςθ, οφτε αποςτερεί τον Εργοδότθ του δικαιϊματοσ όπωσ αξιϊςει επανόρκωςθ, χωρίσ 

πρόςκετθ πλθρωμι οποιαςδιποτε εργαςίασ που μπορεί να παρουςιαςκεί ωσ ελαττωματικι, 

ατελισ ι ελλιπισ μετά τθν παραλαβι από τθν Επιτροπι. 

Μετά τθν προςωρινι παραλαβι τα ζργα ςυντθροφνται υπό του αναδόχου κακ’ όλον το χρονικό 

διάςτθμα μζχρι και τθσ οριςτικισ παραλαβισ του ΕΡΓΟΤ, με δαπάνεσ του. 

’ όλο το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι του ΕΡΓΟΤ ο ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ 

για τθν διατιρθςθ και προςταςία του εκτελεςκζντοσ απ’ αυτόν ΕΡΓΟΤ ςε άριςτθ κατάςταςθ και 

για τθν αποκατάςταςθ με δικζσ του δαπάνεσ όλων των ελαττωμάτων, ατελειϊν και ελλείψεων που 

διαπίςτωςε θ Επιτροπι προςωρινισ παραλαβισ ωσ και εκείνων που τυχόν παρουςιαςτοφν κατά το 

χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι, που οφείλονται ςε οιονδιποτε λόγο και αιτία 

εκτόσ εκείνων που αποδεδειγμζνα οφείλονται ςε κακι χριςθ του ΕΡΓΟΤ. 

7. Απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι παραλαβι του ζργου είναι ο ΦΑΤ, θ Σελικι επιμζτρθςθ 

και το Μθτρϊο του ζργου το οποίο κα περιλαμβάνει τα βαςικά ςτοιχεία του ζργου «όπωσ 

καταςκευάςκθκε». 

 

Άρκρο 39 : Χρόνοσ εγγφθςθσ - Συντιρθςθ του ΕΓΟΥ 
 

Από τθν θμερομθνία περαίωςθσ μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι του ΕΡΓΟΤ ο Ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να φροντίηει για τθν καλι λειτουργία και ςυντιρθςθ του ΕΡΓΟΤ και των εγκαταςτάςεων. 
Ο χρόνοσ εγγφθςθσ – ςυντιρθςθσ του Ζργου, μετά τθν πάροδο του οποίου ενεργείται θ οριςτικι 
παραλαβι ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) μινεσ.  
 

Άρκρο 40 : Οριςτικι Ραραλαβι 
1. τθν οριςτικι παραλαβι εφαρμόηονται οι διατάξεισ για τθν προςωρινι παραλαβι ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του Ν4412/16 

 
2. Πριν τθν διενζργεια τθσ οριςτικισ παραλαβισ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει τθν αςφάλιςθ 

πολυετοφσ εγγφθςθσ ςφμφωνα με τθν § 3.5 του άρκρου 25 τθσ παροφςθσ. 
 

3. Η οριςτικι παραλαβι πρζπει να διενεργθκεί μζςα ςε δφο μινεσ από τότε που λιγει ο χρόνοσ 

εγγφθςθσ, ςφμφωνα με το προθγοφμενο άρκρο. Αν θ οριςτικι παραλαβι δεν διενεργθκεί μζςα ς’ 

αυτι τθν προκεςμία κεωρείται ότι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθν 

υποβολι από τον Ανάδοχο ςχετικισ όχλθςθσ για τθ διενζργεια τθσ. 
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 Αν θ προςωρινι παραλαβι δεν ζχει διενεργθκεί μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι, διενεργείται 

ταυτόχρονα προςωρινι και οριςτικι παραλαβι. 

 Σότε ακολουκείται και όλθ θ διαδικαςία του προθγοφμενου άρκρου. 

 

4. Για τα τμιματα εκείνα του ΕΡΓΟΤ, των οποίων θ ποιότθτα εξαρτάται από τθν λειτουργία των, και 

τα οποία ρθτά αναγράφονται ςτο Πρωτόκολλο Προςωρινισ Παραλαβισ δεν κεωρείται ότι υπάρχει 

ζγκριςθ παραλαβισ τουσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 692 ΑΚ αλλά αντίκετα όλεσ τισ ευκφνεσ ζχει 

ο ανάδοχοσ και μετά τθν οριςτικι παραλαβι των και για δφο (2) χρόνια λειτουργίασ των, από τθν 

θμερομθνία τθσ παραλαβισ εφαρμοηόμενθσ κατά τα λοιπά τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 

5. Μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ΕΡΓΟΤ ο ανάδοχοσ ευκφνεται κατά τισ διατάξεισ του Αςτικοφ 
Κϊδικα. 

Νζα Ιωνία,  05.10.2021 

                                                                                                              
                                                                                                                ΘΕΩΗΘΗΚΕ 

 
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

ΒΑΣ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ 

ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

ΝΙΚ. ΓΙΟΒΑΝΗΣ 

ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.  

ΕΜΜ. ΣΜΑΑΓΔΑΚΗΣ 

ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.  
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