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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Άρθρο 1: Αντικείμενο
Στο παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνονται οι Ειδικοί και οι

Γενικοί όροι, με βάση τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των υπόλοιπων συμβατικών τευχών, θα

εκτελεσθεί από τον ανάδοχο το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΚΑΖΑΡ». 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 2: Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΧΩΡΟΥ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  με τίτλο  «Παρεμβάσεις  με  στόχο την

βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου», στον άξονα προτεραιότητας 1.2

«Ενεργειακή  αναβάθμιση  του  κτιριακού  αποθέματος  της  χώρας  και  χωροταξική  μεταρρύθμιση», που

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. 

Η πρόταση του Δήμου Λαρισαίων  με τίτλο «Στρατηγικές  Αστικές Αναπλάσεις  Δήμου Λαρισαίων -

Διαχρονικοί Βηματισμοί» αφορά σε 5 υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 8.425.932,38€ με ΦΠΑ εκ των

οποίων  το  υποέργο  3  με  τίτλο  “Ανάπλαση  εγκαταστάσεων  πάρκου  Αλκαζάρ”  έχει  προϋπολογισμό

2.274.291,24€  (1.834.105,84€ + 440.185,40€ ΦΠΑ) .

Για  την  παρούσα διαδικασία έχει  εκδοθεί  η με  αρ.πρωτ.  539/15-02-2023  (ΑΔΑ:  6ΒΥΜΩΛΞ-ΨΣΦ)

Απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης  της  Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λαρισαίων  για  έγκριση

δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  ποσού  2.274.291,24  €  (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ)  σε  βάρος  του

ενάριθμου έργου 2022ΤΑ07500003 της ΣΑΤΑ 075 του Υπουργείου Περιβάλλοντος του Π.Δ.Ε. σύμφωνα με:

- την υπό στοιχεία 9239ΕΞ2022/21-1-2022 (ΑΔΑ: 65ΩΚΗ-ΞΘΝ) απόφαση ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

- την με αρ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/138318/62 ΚΥΑ (ΦΕΚ7126/Β/31.12.2022) για Ορισμό Αναθετουσών Αρχών (Β’

Φάση) και άλλων αναγκαίων διαδικασιών που αποτελεί την έγκριση υπαγωγής των Ωφελούμενων Φορέων

στο ανωτέρω Πρόγραμμα.

Άρθρο 3: Σύμβαση κατασκευής του έργου – Συμβατικό αντικείμενο
Η σύμβαση συνάπτεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε

με το άρθρο 45 του Ν 4782/21. Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής έργου, επαναϋπολογίζονται,

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

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

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την ακριβή διεύθυνσή

του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύμβασης κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται
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υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα υπηρεσία. Διαφορετικά, κάθε κοινοποίηση που γίνεται

στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της.

Το «Συμβατικό Αντικείμενο» συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των

υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση. Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών περιλαμβάνονται και οι

παρακάτω:

(1) Η πραγματοποίηση όλων των κατασκευών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά

τεύχη δημοπράτησης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις μελέτες υπάρχουν ή που προβλέπεται να

εκπονηθούν, όπως αυτές θα εγκριθούν από τον Κύριο του Έργου (Κ.τ.Ε.).

(2) Η συντήρηση του έργου με  μέριμνα  και  δαπάνες  του σε  όλη τη  διάρκεια  του χρόνου εγγύησης.  Η

εκπόνηση των μελετών και διαδικασιών για την συντήρηση του έργου.

(3) Η χρηματοδότηση του έργου, ανάλογα με τις ανάγκες του, για τα ενδιάμεσα διαστήματα, εν όψει των

περιοδικών πληρωμών εκ μέρους  του Κ.τ.Ε,  της  εκτέλεσης  προκαταρκτικών εργασιών για τις  οποίες  δεν

προβλέπονται τμηματικές πληρωμές, κ.λπ.

(4) Το κόστος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τα οποία ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει κατά την

υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 της παρούσας.

(5) Κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που προκύπτει από τις υποχρεώσεις του αναδόχου που ορίζονται στα τεύχη

δημοπράτησης.

Άρθρο 4: Διοίκηση του έργου – Επίβλεψη 
Η διοίκηση του έργου και η επίβλεψή του γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του

Ν.4412/16, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 57 του Ν. 4782/2021

Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται από την Διεύθυνση Τεχνικών

Υπηρεσιών  Δήμου  Λαρισαίων  (διευθύνουσα  ή  επιβλέπουσα  υπηρεσία),  η  οποία  ορίζει  τους  τεχνικούς

υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την επίβλεψη, προσδιορίζει τα καθήκοντά τους και γενικά

προβαίνει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων.

H επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης και στην

κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του.

Η υποχρέωση της επίβλεψης να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την πιστή εκπλήρωση των όρων της

σύμβασης από τον ανάδοχο, δεν μειώνει σε καμιά περίπτωση τις ευθύνες του αναδόχου, σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση.

Η επίβλεψη μπορεί  να ασκηθεί,  εκτός από τον τόπο των έργων, και  σε όλους τους χώρους που

κατασκευάζονται τμήματα του έργου.

Όταν παρίσταται  ανάγκη διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών,  τα οποία δεν καλύπτονται  από

άλλες διατάξεις του ν. 4412/16, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε αυτοψία που διενεργείται από

κατάλληλο τεχνικό υπάλληλο ή επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους που συντάσσουν σχετική έκθεση. Όταν

γίνονται τέτοιες αυτοψίες καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
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Άρθρο 5: Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.4412/16, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση

του από το άρθρο 59 του Ν. 4782/2021 .

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης και τις

σύμφωνες  προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές των αρμοδίων οργάνων του φορέα κατασκευής του

έργου, εφόσον αυτές φέρουν τα κατά τον νόμο απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία νομιμότητας, ευθυνόμενος

έναντι του κυρίου του έργου για την επιμέλεια που επιδεικνύει και στις δικές του υποθέσεις.

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων τμημάτων του

έργου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα σχέδια ή άλλα στοιχεία της μελέτης, τα οποία δεν επιδέχονται

τροποποιήσεων ή αλλαγών. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης για την εκτέλεση εργασιών κατά

τροποποίηση της σύμβασης,  να χορηγήσει σχετική εντολή, για την εκτέλεση των εργασιών και  πριν την

υπογραφή σχετικής συμπληρωματικής σύμβασης κατά την παρ. 1, ή έγκρισης του ΑΠΕ κατά τις παρ. 3 και 4

του  άρθρου  156  του  Ν.4412/2016  (όπως  όπως  ισχύει  σήμερα)  περί  ειδικών  θεμάτων  τροποποιήσεων

συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, αυξομειώσεων εργασιών και νέων εργασιών, και ο ανάδοχος οφείλει να

προβεί στην εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή αύξηση

τιμών για μεταβολές στα έργα που έγιναν αυθαίρετα και χωρίς έγγραφη εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας,

έστω και  αν  αυτές  βελτιώνουν  το  έργο.  Αν  η  χωρίς  έγκριση  μεταβολή  επιφέρει  μείωση  ποσοτήτων  ή

διαστάσεων, καταβάλλεται μόνο η αξία των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίς

να αποκλείεται εφαρμογή των διατάξεων για κακοτεχνία.

Οι εντολές της προηγούμενης παραγράφου υπογράφονται από τον προϊστάμενο της Διευθύνουσας

Υπηρεσίας. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και μόνο για εργασίες που αφορούν στην ασφάλεια του

έργου  λόγω  απρόβλεπτων  συνθηκών  και  εφόσον  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  του  άρθρου  155  του

Ν.4412/2016 (όπως αυτό ισχύει  σήμερα) ,  η εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας δύναται  να χορηγείται

προφορικά στον τόπο των έργων, καταχωρίζεται δε αμελλητί, με συνοπτική αιτιολογία, στο ημερολόγιο του

έργου  και  αποστέλλεται  ηλεκτρονικά  στον  προϊστάμενο  της  διευθύνουσας  υπηρεσίας.  Πριν  από  την

ηλεκτρονική αποστολή του ημερολογίου του έργου στη διευθύνουσα υπηρεσία δεν επιτρέπεται η εκτέλεση

οιασδήποτε εργασίας.

Ο  ανάδοχος δεν μπορεί να προβεί σε εκτέλεση εργασιών κατά τροποποίηση της μελέτης του έργου,

παρά  μόνο  αν  προηγηθεί  τροποποίηση  της  μελέτης  σύμφωνα  με  την  παρ.  2  του  άρθρου  144  του

Ν.4412/2016 (όπως ισχύει σήμερα), περί τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης

του έργου. Αν ανακύψει  αστοχία της μελέτης ή τμήματος αυτής κατά την εκτέλεση του έργου, η οποία

αποδεδειγμένα δεν μπορούσε να διαπιστωθεί εμπροθέσμως σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 2, ο

ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί τη διευθύνουσα υπηρεσία και να απέχει από κάθε πράξη και

ενέργεια που τροποποιεί ή επαυξάνει το συμβατικό αντικείμενο και συνδέεται με την αστοχία της μελέτης. Για

το διάστημα μέχρι την  απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας,  ο ανάδοχος δεν εκτελεί εργασίες και  δεν

δικαιούται να λάβει οιαδήποτε αποζημίωση για όσες εκτέλεσε χωρίς εντολή.
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Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  διαθέσει  για  το  έργο  όλο  το  απαιτούμενο  προσωπικό,  υλικά,

μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα. Ο ανάδοχος, σε κάθε

περίπτωση βαρύνεται  με  όλες  τις  απαιτούμενες  δαπάνες  για  την ολοκλήρωση του  έργου,  όπως  είναι  οι

δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι

δαπάνες  για  τη  μετακίνηση του προσωπικού του,  οι  δαπάνες  των υλικών και  της  μεταφοράς,  διαλογής,

φύλαξης,  φθοράς  τους,  οι  δαπάνες  λειτουργίας,  συντήρησης,  απόσβεσης,  μίσθωσης  μηχανημάτων  και

οχημάτων,  οι  φόροι,  τέλη,  δασμοί,  ασφαλιστικές  κρατήσεις  ή  επιβαρύνσεις,  οι  δαπάνες  εφαρμογής  των

σχεδίων κατασκευής των σταθερών σημείων, καταμετρήσεων, δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο και στις

θέσεις  για  τη  λήψη υλικών,  σύστασης  και  διάλυσης  εργοταξίων,  οι  δαπάνες  αποζημιώσεων  ζημιών  στο

προσωπικό του, στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη

για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Οι  φόροι,  τέλη,  δασμοί,  κρατήσεις  και  οποιεσδήποτε  άλλες  νόμιμες  επιβαρύνσεις  βαρύνουν  τον

ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται  η υποχρέωση καταβολής  τους.  Κατ’  εξαίρεση,

φόροι του Δημοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο

μόνο  στο  μέτρο  που  ίσχυαν  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς.  Μεταγενέστερες  αυξομειώσεις,

αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν

για το φόρο εισοδήματος ή τις παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.

Ο ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση για  την  τήρηση  της  εργατικής  νομοθεσίας,  των διατάξεων  και

κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε

οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων

ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη, όπως στατική ικριωμάτων και

μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη

και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω

υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Ο ανάδοχος

οφείλει  να λαμβάνει  μέτρα προστασίας,  σύμφωνα με  το Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας  (ΣΑΥ),  όπως αυτό

ρυθμίζεται  με  τις  υπό  στοιχεία  ΔΙΠΑΔ/οικ.  177/2.3.2001  (Β’  266),  ΔΕΕΠΠ/85/14.5.2001  (Β’  686)  και

ΔΙΠΑΔ/οικ889/27.11.2002 (Β’  16)  αποφάσεις  του Υφυπουργού Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας και  Δημόσιων

Έργων, ανάλογα με τις προβλέψεις του χρονοδιαγράμματος των εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη καθώς και τις

ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της κατασκευής

του έργου.

Αν ο ανάδοχος καθυστερεί  τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που έχει  προσλάβει  και

χρησιμοποιεί στο έργο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον

ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους

δικαιούχους, τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και πληρώνει

απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασμό του αναδόχου και έναντι του λαβείν
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του.  Σε  εφαρμογή  της  παραγράφου αυτής  μπορεί  να πληρωθούν  οι  αποδοχές  μέχρι  και  των τριών (3)

τελευταίων μηνών πριν από την όχληση των ενδιαφερομένων. Προϋπόθεση της πληρωμής είναι να υπάρχει

οφειλή του κυρίου του έργου εκ της κατασκευής του αποδεικνυόμενη ή όπως προκύπτει από υποβληθέντα ή

συντασσόμενο εκ της Διευθύνουσας Υπηρεσίας λογαριασμό.

Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή

άλλων υλικών, που δεν  προέρχονται από το εμπόριο,  όπως προβλέπεται  στη μελέτη δημοπράτησης  του

έργου.  Τα υλικά που ανευρίσκονται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση παλαιών

έργων, ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζημιώνεται για τις δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξής

τους, αν η σύμβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, για να αποτραπεί ή να

είναι όσο το δυνατόν μικρότερη η βλάβη των υλικών κατά την εξαγωγή τους. Χρησιμοποίηση των υλικών από

τον ανάδοχο γίνεται μετά από έγγραφη συναίνεση της υπηρεσίας και αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο

μεταξύ της Διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου

Ο ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  ειδοποιήσει  αμέσως  τη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  αν  κατά  την

κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται

οι διατάξεις για τις αρχαιότητες. Για την καθυστέρηση των έργων ή διακοπή τους από αυτή την αιτία, έχουν

εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του ν.4412/16.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή

εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα ή/και ιδιωτικού φορέα που έχει λάβει την απαραίτητη αδειοδότηση από

τις αρμόδιες αρχές, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει

τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση

της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλει στην άμεση αποκατάσταση των βλαβών ή διακοπών.

Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  εξασφαλίσει  την  απρόσκοπτη  άσκηση  της  επίβλεψης  στα

εργοστάσια,  όπου  κατασκευάζονται  τμήματα  του  έργου  και  γενικά  σε  όλους  τους  χώρους  που  κρίνει

απαραίτητο  η  Διευθύνουσα  υπηρεσία.  Ο  διευθύνων  από  μέρους  της  αναδόχου  επιχείρησης  τα  έργα

υποχρεούται,  μετά  από  ειδοποίηση  της  υπηρεσίας,  να  συνοδεύει  τους  υπαλλήλους  που  επιβλέπουν,

διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των

έργων  ή  στους  άλλους  τόπους  παραγωγής,  καθώς  και  των  συμβούλων  και  εμπειρογνωμόνων  της

αναθέτουσας αρχής.

Κατά  τη  διάρκεια  της  κατασκευής  του  έργου  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  κάθε  τρίμηνο  να

συντάσσει  και  να  στέλνει  στην  Προϊσταμένη  αρχή,  μέσω  της  Διευθύνουσας  υπηρεσίας,  συνοπτικές

ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου, αναλόγου περιεχομένου με τις αντίστοιχες εκθέσεις της

Διευθύνουσας υπηρεσίας που προβλέπονται στην παρ. 10 του άρθρου 136 του Ν.4412/16, ύστερα από την

τροποποίηση της από το Ν.4782/2021. Οι εκθέσεις αυτές δεν θεωρούνται ως αιτήματα του αναδόχου, ούτε
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ως παραιτήσεις από δικαιώματά του και οι απαντήσεις επ’ αυτών δεν συνιστούν βλαπτικές πράξεις, κατά την

έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν.4412/16

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να εγείρει αξιώσεις και τυχόν τέτοια έγερση απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν

οι  αξιώσεις  αφορούν  αποκλειστικά  αστοχίες  της  μελέτης  τις  οποίες  δεν  επικαλέστηκε,  σύμφωνα  με  τις

ανωτέρω παραγράφους.

Άρθρο 6: Διεύθυνση του έργου από την πλευρά του αναδόχου
Σύμφωνα κυρίως με τις διατάξεις του άρθρου 139 του Ν.4412/16, όπως αυτό ισχύει.

Η διεύθυνση του από την πλευρά του αναδόχου στον τόπο κατασκευής του γίνεται από τεχνικούς

που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την διευθύνουσα υπηρεσία. Η επί του τόπου του

έργου παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του αναδόχου είναι υποχρεωτική. Η ελάχιστη

τεχνική στελέχωση του εργοταξίου είναι: 

 Διευθύνων μηχανικός (πληρεξούσιος αναδόχου): πολιτικός μηχανικός δεκαετούς εμπειρίας σε

αντίστοιχα έργα

 Επί τόπου μηχανικός οικοδομικών εργασιών: πολιτικός μηχανικός πενταετούς εμπειρίας σε

αντίστοιχα έργα

 Επί  τόπου  μηχανικός  ηλεκτρομηχανολογικών  εργασιών:  ηλεκτρολόγος  ή  μηχανολόγος

μηχανικός πενταετούς εμπειρίας σε αντίστοιχα έργα

Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση στη Διευθύνουσα

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

των εργαζομένων.  Η παράβαση  των διατάξεων του άρθρου αυτού αποτελεί  πειθαρχικό αδίκημα για  τον

οικονομικό φορέα, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας

υπηρεσίας.  Επίσης,  ο  ανάδοχος  απαιτείται  να  συντάξει  και  να  υποβάλει  οργανόγραμμα  του  εργοταξίου

(παράγραφος 4 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει), στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα

πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για

την εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 7: Κοινοποίηση στον ανάδοχο – εκπροσώπηση
Σύμφωνα  με το άρθρο 143 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του Ν 4782/21 και

ισχύει σήμερα.

Η επικοινωνία των υπηρεσιών που εκτελούν έργα με τον ανάδοχο συντελείται είτε: α) με δικαστικό

επιμελητή, κατόπιν παραγγελίας του αρμόδιου οργάνου είτε πληρεξουσίου νομικού εκπροσώπου του είτε β)

με ηλεκτρονική αποστολή, σύμφωνα με τον ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης

και της απόφασης έκπτωσης του άρθρου 160 του Ν.4412/2016, καθώς και της ειδικής διαταγής του άρθρου

159 του Ν/4412/2016, γίνεται αποκλειστικά με δικαστικό επιμελητή κατά την περ. α’.
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Για την κοινοποίηση, σύμφωνα με την περ. α’ συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό επιδόσεως. Κατά τα

λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί

στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους πληρεξούσιους.

Ο ανάδοχος δύναται,  κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, να ορίζει  εγγράφως άλλο φυσικό ή

νομικό  πρόσωπο  ως  εκπρόσωπο  του,  γνωστοποιώντας  στη  διευθύνουσα  υπηρεσία  τα  πλήρη  στοιχεία

επικοινωνίας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα ανά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα.

Άρθρο 8: Μελέτες  
8.1.Γενικά

Με την υπογραφή της Σύμβασης θα παραδοθούν στον Ανάδοχο όλες οι διαθέσιμες για την κατασκευή

του έργου Μελέτες.

Οι διαγωνιζόμενοι συνιστάται, για  περισσότερη αξιοπιστία των διατιθεμένων στοιχείων να προβούν

και σε δικές τους έρευνες εδάφους – υπεδάφους κ.λ.π.  Η έκταση των ερευνών εναπόκειται στην κρίση των

Διαγωνιζομένων. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ελέγξει την ακρίβεια των χορηγουμένων στοιχείων  όπως εμβαδά,

όρους δόμησης όπου και όταν απαιτείται,  τοπογραφικά διαγράμματα, εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο των

οδών κτλ.  Επίσης,  είναι  υποχρεωμένος  να  συντάξει  τυχόν  απαιτούμενες  μελέτες  με  την  πληρότητα  που

απαιτείται  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία  και  τις  απαιτήσεις  των  εμπλεκόμενων  φορέων,  προκειμένου  να

παραδοθεί το έργο σε λειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφόμενες χρήσεις και σύμφωνα με τους κανόνες

της τέχνης και της επιστήμης. Οι δαπάνες για την σύνταξη τυχόν πρόσθετων μελετών του έργου, όπως και οι

δαπάνες για κάθε μελλοντική συμπλήρωση ή τροποποίηση υπαρχόντων  μελετών, ακόμη και σε περίπτωση

αύξησης του οικονομικού αντικειμένου της εργολαβίας, περιλαμβάνονται ανοιγμένες στις συμβατικές τιμές της

προσφοράς του έργου, και επομένως σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται ο Ανάδοχος να απαιτήσει αμοιβή για

τον λόγο αυτό, έστω κι αν για την ολοκλήρωσή τους, απαιτηθεί η υποβολή και πρόσθετων στοιχείων μη

περιγραφόμενων στο παρόν άρθρο.

8.2. Μελέτη των συνθηκών κατασκευής
O Ανάδοχος με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ρητά δηλώνει ότι:

 αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας του Έργου, των γενικών και

τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του, κυρίως όσον αφορά στις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών,

στην ύπαρξη εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, οδεύσεων του

τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής ή φυσικού αερίου, στους

φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, στις ανάγκες ζήτησης και προσφοράς στάθμευσης, στις

καιρικές  συνθήκες,  στη  διαμόρφωση  και  κατάσταση  του  εδάφους,  το  είδος,  ποιότητα  και

ποσότητα  υλών που μπορεί  να συναντηθούν πάνω και  κάτω από το  έδαφος και  κάθε άλλο

στοιχείο που είναι  απαραίτητο και  επηρεάζει  την  προσφορά τόσο στο χρονικό διάστημα της

υποβολής της όσο και μετά
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 ενημερώθηκε, μελέτησε και έλαβε υπόψη του, όλα τα υπάρχοντα σχέδια, χάρτες και μελέτες που

του παραδόθηκαν και αυτά που βρίσκονται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, και ότι ειδικά για τα

σχέδια των μελετών έχει λάβει υπόψη του κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τα πραγματικά

υψόμετρα του εδάφους, ανεξάρτητα αν τα υψόμετρα των τοπογραφικών σχεδίων και μελετών

είναι διαφορετικά

 αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για το είδος και τα μέσα τα οποία θα απαιτηθούν πριν

από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα,

τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις  εργασίες,  την πρόοδο ή το

κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης 

 έχει λάβει γνώση της πραγματικής καταστάσεως στην περιοχή των έργων, και δεν αναγνωρίζεται

απ' το λόγο αυτό οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή ή δυσκολία στην κατασκευή των έργων.

Οι  έγγραφες  εντολές  από  την  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  προς  τον  Ανάδοχο  για  συμπληρώσεις  ή

τροποποιήσεις των υποβαλλόμενων μελετών είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο.  

Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωση του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους

της Σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τη Σύμβαση.

8.3. Γνώση των συνθηκών κατασκευής
 Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψη του, ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν εναέριες και

υπόγειες εγκαταστάσεις και δίκτυα Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο

Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε να παραλάβει απ' τους διάφορους Οργανισμούς τα σχέδια που

δείχνουν τις θέσεις των αγωγών τους στην περιοχή του έργου, θα κάνει δε με δαπάνες του,

δοκιμαστικές τομές, ώστε να εξακριβωθούν οι ακριβείς θέσεις τους. Επίσης, πριν από την έναρξη

των εργασιών, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε να εκδοθούν από τις διάφορες Υπηρεσίες, π.χ. οι

άδειες  τομής  του  οδοστρώματος,  οι  άδειες  κατάληψης  κοινοχρήστων  χώρων  κ.λ.π.

υποβάλλοντας  εγκαίρως  τις  σχετικές  αιτήσεις,  όπως και  τα  απαραίτητα  για  την  έκδοση των

αδειών σχέδια και στοιχεία μελέτης, στις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

 Οι εργασίες για τις μετατοπίσεις ανωτέρω εγκαταστάσεων και δικτύων, εφόσον είναι μόνιμες, αν

τυχόν εμπίπτουν στο εύρος καταλήψεως των έργων ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, θα εκτελούνται

με την φροντίδα των Οργανισμών αυτών (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) και  καμία ανάμιξη οικονομική ή

τεχνική  δεν  θα  έχει  ο  Ανάδοχος.  Ο  Ανάδοχος  έχει  όμως  την  υποχρέωση  να  διευκολύνει

απροφασίστως την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. Η Υπηρεσία, δύναται να αναθέσει στον

Ανάδοχο την εκτέλεση έργων μετατοπίσεως αγωγών και δικτύων σύμφωνα με τις ισχύουσες

διατάξεις.

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση των εργασιών με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η

προστασία των δικτύων ΟΚΩ, και να αποφεύγονται οι ζημίες επί των δικτύων. Η αποκατάσταση

τυχόν ζημιών ή η αποζημίωση τους θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

 Σημειώνεται  ότι,  οι  ευθύνες για αλληλογραφία και  συνεννοήσεις  που θα χρειαστούν με τους

διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ανήκουν όλες στον Ανάδοχο. Όλες αυτές οι ενέργειες

θα  γίνονται  εις  γνώση  της  Επίβλεψης.  Όπου  απαιτείται  για  πολύ  σημαντικά  θέματα,  η
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αλληλογραφία θα γίνεται  μέσω της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα

γίνεται κοινοποίηση όλων των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε πορίσματα των συσκέψεων κλπ.

θα υποβάλλονται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες. 

 Η ακριβής  αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στις  θέσεις  κατασκευής των οδών, του

δικτύου αποχέτευσης και όμβριων υδάτων, με όλα τα επί μέρους στοιχεία συμπεριλαμβανομένων

και  των  δικτύων  Ο.Κ.Ω,  εισόδων  ιδιωτικών  χώρων  στάθμευσης κλπ  που  απαιτούνται

προκειμένου να μπορεί να υλοποιηθεί απρόσκοπτα το έργο θα γίνει από τον τελικό Ανάδοχο του

έργου, ο οποίος θα φέρει στο ακέραιο και την ευθύνη.

8.4. Ιδιαίτερες συνθήκες/απαιτήσεις, ως προς την περιοχή εκτέλεσης του έργου
που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα προστατευτικά κ.λπ. μέτρα, ώστε να

διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση  και χρήση των κοινόχρηστων χώρων της ευρύτερης περιοχής του

έργου. 

8.5. Μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας
Λαμβάνοντας υπόψη τον αστικό χαρακτήρα του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει

όλα τα κατάλληλα προστατευτικά κ.λπ. μέτρα, ώστε η παρακώλυση της κίνησης των πεζών και οχημάτων να

είναι η ελάχιστη με ταυτόχρονη εξασφάλιση της ασφάλειας της κίνησης τους, ακολουθώντας τις διαταγές των

Αρμόδιων Αρχών και της Επίβλεψης. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να προβαίνει με δικές του δαπάνες του κατά

τη  διάρκεια  εκτέλεσης  των  έργων  στην  προσωρινή  κατακόρυφη  και  οριζόντια  σήμανση  που  απαιτείται

(σήμανση, φωτοσήμανση,  τοποθέτηση προστατευτικών μέσων κ.λπ). Γενικά η σήμανση των εκτελούμενων

έργων  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  που  προβλέπονται  στην  Υπουργική  Απόφαση

ΔΙΠΑΔ/οικ.502/1-7-03, όπως ισχύει σήμερα.

8.6.  Εκπόνηση μελετών και  λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο,  η  αμοιβή των
οποίων εμπεριέχεται   αν  η  γμένα   στις τιμές της προσφοράς  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει  εντός τριάντα (30) ημερών  το αργότερο από την

υπογραφή της σύμβασης τις παρακάτω μελέτες χωρίς ουδεμία πρόσθετη αμοιβή (η αμοιβή τους εμπεριέχεται

ανηγμένα στις τιμές προσφοράς)  και να λάβει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του

έργου:

 Στατική μελέτη για τη σκυροδέτηση του πυθμένα και  των πρανών της τεχνητής λίμνης  Αλκαζάρ

έχοντας ως δεδομένα από την τεχνική περιγραφή:

- τον τύπο σκυροδέματος C25/30

- τη χρήση οπλισμού Φ12/15

- τη σκυροδέτηση του πυθμένα ανά φατνώματα μέγιστων διαστάσεων 7*7μ και την απορρέουσα

πρόβλεψη αρμών διακοπής σκυροδέτησης (κατασκευαστικοί αρμοί) 

- την ανάγκη πρόβλεψης αρμών συστολοδιαστολής

- το προβλεπόμενο πλάτος αρμών 25mm

- το προβλεπόμενο υλικό πλήρωσης των αρμών
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-  το  απαιτούμενο  πλήθος  φρεατίων  όδευσης  ΗΜ με  ενδεικτική  θέση  αυτών  στον  πυθμένα  της

τεχνητής λίμνης

Στα παραδοτέα της ανωτέρω μελέτης θα περιλαμβάνεται τεύχος στατικών υπολογισμών και σχέδια

εφαρμογής στα οποία θα ορίζονται:

- τα φατνώματα προς σκυροδέτηση (πυθμένα και πρανών)

- οι ακριβείς θέσεις κατασκευαστικών αρμών και οι διαστάσεις τους

- οι ακριβείς θέσεις αρμών συστολής και διαστολής και οι διαστάσεις τους

- η ακριβής σειρά σκυροδέτησης των φατνωμάτων

- ενδεικτικές διατομές με λεπτομέρειες οπλισμού σε φάτνωμα που οριοθετείται από αρμούς συστολής

ή διαστολής (να φαίνονται οι αναμονές οπλισμού)

- ενδεικτικές διατομές με λεπτομέρειες οπλισμού σε φάτνωμα που περιλαμβάνει και φρεάτιο όδευσης

αγωγών ΗΜ (να φαίνονται οι αναμονές οπλισμού)

Επισημαίνεται  ότι η θέση των φρεατίων όδευσης ΗΜ είναι ενδεικτική και μπορεί  να τροποποιηθεί

εφόσον απαιτείται από την ανωτέρω μελέτη. Επίσης το πλάτος και βάθος των αρμών ενδέχεται να

τροποποιηθεί εφόσον οι στατικοί υπολογισμοί το ορίσουν.

  Μελέτη σήμανσης και ασφάλισης της περιοχής του έργου σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής.

 Την κυκλοφοριακή μελέτη (προσωρινή εργοταξιακή, εφόσον απαιτηθεί) για τη ευρύτερη περιοχή του

έργου, σε όλη τη διάρκεια κατασκευής των έργων.

 Την αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους σε όλο το εύρος κατάληψης του έργου. 

 Ειδικές  μελέτες  που  προβλέπονται  στις  ΕΤΕΠ  &  Τεχνικές  Προδιαγραφές  (μελέτες  σύνθεσης

σκυροδεμάτων, κλπ).

 Τις  οποιοσδήποτε  αποτυπώσεις,  μελέτες  κ.λ.π.  απαιτηθούν  για  τη  μεταφορά  τυχόν  δικτύου  ΟΚΩ

(γραμμών  τηλεφώνων,  ύδρευσης,  άρδευσης,  ηλεκτρικού,  αερίου  κ.λ.π)  ώστε  να  εκτελείται

απρόσκοπτα το έργο. 

 Κάθε άλλη μελέτη που προβλέπεται αδαπάνως στα τεύχη δημοπράτησης. 

Επισημαίνεται ότι, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει τις οριστικές μελέτες του έργου επί του εδάφους.

Με  την  ολοκλήρωσή  τους  από  τον  ανάδοχο  τα  προαναφερθέντα  στοιχεία/μελέτες/σχέδια   θα

υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία σε έντυπη (2 αντίτυπα) και ηλεκτρονική μορφή ( 2 cd-rom ή usb

stick).  

Οι εργασίες αποτύπωσης θα ελέγχονται κατά την εκτέλεσή τους από τη Διευθύνουσα υπηρεσία και θα

παραλαμβάνονται από αυτήν με σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου.

Οι μελέτες που υποβάλλονται από τον ανάδοχο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία ελέγχονται, εγκρίνονται

και παραλαμβάνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
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Άρθρο 9: Χρονοδιάγραμμα κατασκευής
Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος με

βάση  την  ολική  προθεσμία  και  τις  τμηματικές  προθεσμίες, συντάσσει  και  υποβάλλει  στη  Διευθύνουσα

Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να

τροποποιήσει  τις  προτάσεις  του  αναδόχου  ιδίως  αναφορικά  με  την  κατασκευαστική  αλληλουχία,  την

κατασκευασιμότητα  της  μεθοδολογίας,  την  επίτευξη  των  χρονικών  οροσήμων  της  σύμβασης  και  με  τις

δυνατότητες  χρονικής  κλιμάκωσης  των  πιστώσεων.  Το  εγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα  αποτελεί  συμβατικό

στοιχείο του έργου.  

Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου  δεν μπορεί να καθυστερήσει

πέρα  των  τριάντα  (30)  ημερών από  την  υπογραφή  της  σύμβασης.  Η  μη  τήρηση  των  ανωτέρω

προθεσμιών  με  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  συνεπάγεται  την  επιβολή  των  διοικητικών  και  παρεπόμενων

χρηματικών  κυρώσεων,  αποτελεί  λόγο  έκπτωσης  του  αναδόχου  και  για  τα  αρμόδια  όργανα  του  φορέα

κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 του

ν. 4412/16 όπως ισχύει σήμερα.

Το  εγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα  αποτελεί  το  αναλυτικό  πρόγραμμα  κατασκευής  του  έργου.  Το

χρονοδιάγραμμα  αναλύει  ανά  μονάδα  χρόνου  τουλάχιστον  το  δεκαπενθήμερο.  Το  χρονοδιάγραμμα

συντάσσεται  με  τη  μορφή τετραγωνικού  πίνακα  που  περιλαμβάνει  την  πιο  πάνω χρονική  ανάλυση  ανά

εργασία ή ομάδα εργασιών περιλαμβάνει υποχρεωτικά στήλες έναρξης – λήξης & χρονικής διάρκειας εργασίας

ή ομάδας εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση.

O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή

της  σύμβασης  να  συντάξει  και  να  υποβάλει  οργανόγραμμα του  εργοταξίου,  στο  οποίο  θα

περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει

η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 10: Ημερολόγιο του έργου
Σύμφωνα με το άρθρο 146 του ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 4782/21. 

Κατά  την  εκτέλεση  του έργου τηρείται  από  τον  ανάδοχο  ηλεκτρονικό  ημερολόγιο  σε  ελεύθερο

λογισμικό ευρείας χρήσης. Το τεχνικό στέλεχος του άρθρου 139 του ν. 4412/16 που τηρεί με εντολή του

αναδόχου  το  ημερολόγιο,  γνωστοποιείται  μετά  από  την  εγκατάσταση  του  εργοταξίου  στη  διευθύνουσα

υπηρεσία.  Το  ημερολόγιο  συμπληρώνεται  καθημερινά  και  αναγράφονται,  με  συνοπτικό  τρόπο  τα

προβλεπόμενα και ιδιώς:

α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,

β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό σε 

ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη,

γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω υπερημερίας ταυ εργοδότη,

δ) θέση και περιγραφή των εργασιών, αναφορά στις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή δεν 

εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,

ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας,
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στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού,

ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς και τροποποιήσεις ή προβλήματα με τις ρυθμίσεις και τον 

σχετικό εξοπλισμό,

η) τα προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες,

θ) οι εργαστηριακές δοκιμές, 

ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις, 

καθώς και ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών,

ια) οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,

ιβ) έκτακτα περιστατικά,

ιγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες, και

ιδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.

Το  ημερολόγιο  του  έργου  υπογράφεται  με  ψηφιακή  υπογραφή  από  τον  τηρούντα  αυτό  και

αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και στον επιβλέποντα του έργου.

Ο επιβλέπων του έργου ελέγχει και διορθώνει το ημερολόγιο, αν απαιτείται, και το υποβάλλει προς έγκριση

στον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εντός δύο (2) εργασίμων ημερών.

Ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ελέγχει τις εγγραφές και δύναται να απορρίψει όσες εξ

αυτών  κρίνει  ως  ανακριβείς,  ενώ μπορεί  να  χορηγήσει  εντολή  προς  τον  ανάδοχο για  την  εγγραφή στο

ημερολόγιο  και  άλλων  συμπληρωματικών  πληροφοριών  ή  άλλων  στοιχείων  που  προσιδιάζουν  στο

συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων  στατιστικών στοιχείων. Εφόσον

κριθεί  αναγκαίο,  είναι  δυνατό  να  ζητηθεί  από  τη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  να  καταγράφονται  γεγονότα  ή

καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες, καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών

μέσων. 

Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση και κοινοποίηση του

ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα εκατό (100) ευρώ για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με

το  ύψος  της  συμβατικής  δαπάνης  του  έργου.  Η  ειδική  ποινική  ρήτρα  επιβάλλεται  από  τη  Διευθύνουσα

υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως

την παράλειψη τήρησης. 

 

Άρθρο 11: Προθεσμίες
Σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως αυτό  τροποποιήθηκε από το

άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει .

Στην  συγκεκριμένη   σύμβαση,  ορίζεται  προθεσμία  για  την  περάτωση του  συνόλου  του έργου

(συνολική προθεσμία) σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και

δεν προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι

επί  μέρους  εργασίες  του  έργου  και  να  έχουν  ολοκληρωθεί  οι  προβλεπόμενες  από  τη  σύμβαση  δοκιμές

(στεγάνωση- ΗΜ). 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της

αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των

τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν
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παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής

προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,  χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της  οριακής  προθεσμίας,  η

σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4412/2016 , εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της

παρ. 8. του άρθρου 66 του Ν.4782/2021.

Με απόφαση της  Προϊσταμένης  Αρχής  εγκρίνεται  παράταση  τμηματκών προθεσμιών ύστερα από

αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη Διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η

οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά

προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαίνεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή

της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

Η  παράταση των προθεσμιών  της  σύμβασης  χορηγείται  είτε  «με  αναθεώρηση»,  για  το  χρονικό

διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται  σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή

«χωρίς  αναθεώρηση»,  για  το  χρονικό  διάστημα  της  καθυστέρησης,  που  οφείλεται  σε  παραλείψεις  και

ενέργειες του αναδόχου. Πέραν της νόμιμης αναθεώρησης, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από την

ισχύουσα νομοθεσία, ουδεμία άλλη πρόσθετη αποζημίωση δικαιούται ο Ανάδοχος για την παράταση αυτή. 

Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως

οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο.

Σε  περίπτωση  έγκρισης  παράτασης  προθεσμίας  «χωρίς  αναθεώρηση»  για  το  σύνολο  των

υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι  ποινικές ρήτρες,

ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

Γεγονότα  ανωτέρας  βίας  αναστέλλουν  την  πάροδο  των  προθεσμιών  του  παρόντος,  εφόσον  ο

ανάδοχος  υποβάλλει  σχετική  αίτηση  εντός  δέκα  (10)  ημερών,  ευθύς  μόλις  τούτα  εμφανιστούν.  Επί  της

αίτησης  του  αναδόχου  αποφασίζει  η  Διευθύνουσα  υπηρεσία  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  δέκα  (10)

ημερών, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται σε

καμία περίπτωση να υπερβεί  το ένα δέκατο (1/10)  της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του

έργου για συμβάσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, άλλως, για συμβάσεις μικρότερης διάρκειας, τις

τριάντα (30) ημέρες.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής

προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση

του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε

περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο

έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση

του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

Άρθρο 12: Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 67

του Ν. 4782/21 και ισχύει.

 Οι  ποινικές  ρήτρες  καταπίπτουν  με  αιτιολογημένη  απόφαση  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  και

παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για

16



υπέρβαση  της  εγκεκριμένης  συνολικής  προθεσμίας  και  των  αποκλειστικών  τμηματικών  προθεσμιών δεν

ανακαλείται.

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

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

αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής

προθεσμίας.

Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας,

η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.

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

ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς τον Φόρο Προστιθέμενης

Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου δηλαδή την αρχική συνολική προθεσμία και όλες

τις παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου. 

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

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

Άρθρο 13: Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)- Προκαταβολές

Η ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του

Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 68 του Ν. 4782/21 και ισχύει.

Για  την  ταχύτερη,  σε  σχέση  με  τη  συμβατική  προθεσμία,  εκτέλεση  έργου  εκτιμώμενης  αξίας

σύμβασης μεγαλύτερης του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ή τμήματός του προβλέπεται η χορήγηση

πρόσθετης καταβολής (πριμ) σε περίπτωση που ο συνολικός χρόνος παράδοσης του συνόλου του έργου είναι

μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτήν για την

πληρωμή  της  πρόσθετης  καταβολής  απαιτείται  η  προηγούμενη  έκδοση  απόφασης  του  αρμόδιου

αποφαινομένου οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής και,

σε περίπτωση που δεν υπάρχει, του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.  Η πρόσθετη

καταβολή ορίζεται για το συγκεκριμένο έργο σε 1% της αξίας της συμβατικής δαπάνης του έργου, μη

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η πρόσθετη καταβολή καταβάλλεται με την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση

του συμβατικού αντικειμένου.

Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται συμπληρωματικό εργολαβικό αντάλλαγμα, εγκρίνεται αναλόγως ως

τροποποίηση της σύμβασης βάσει της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 (όπως ισχύει

σήμερα) και περιλαμβάνεται σε ειδικό λογαριασμό, που υποβάλλει ο ανάδοχος μετά την έκδοση βεβαίωσης

περάτωσης εργασιών και την αναγραφή σε αυτή της ταχύτερης  εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τους

όρους των εγγράφων της σύμβασης.

Οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσμιών ρυθμίζουν κάθε θέμα, που σχετίζεται με την πρόσθετη

αυτή καταβολή και ιδιαίτερα, αν μετατίθεται, μερικά ή ολικά, ο κρίσιμος, για την πρόσθετη καταβολή, χρόνος,

με σαφή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, προκειμένου να δικαιούται ο ανάδοχος πρόσθετη αμοιβή κατά τα

οριζόμενα στην παρ. 1, του άρθρου 149 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,  υπό τον όρο ο ανάδοχος να είναι

πλήρως ανυπαίτιος για τις χορηγηθείσες παρατάσεις.
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Στο  συγκεκριμένο  έργο  προβλέπεται  χορήγηση  προκαταβολής σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του

άρθρου 150 του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 69 του Ν. 4782/21 και ισχύει ποσοστού

δεκαπέντε τις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α.  

Άρθρο 14: Επιμετρήσεις
Για τις επιμετρήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από

το άρθρο 70 του Ν. 4782/2021 και ισχύει. 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την

επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών, πλην των περ. γ’ έως ε’ της παρ. 2 του άρθρου 95

του Ν.4412/2016. Τα επιμετρητικά στοιχεία υποβάλλονται από τον ανάδοχο στους επιβλέποντες του άρθρου

136 του Ν.4412/2016, με υπεύθυνη δήλωση περί της αληθείας αυτών. Σε κάθε επιμέτρηση αποτυπώνονται

διακριτά οι συμβατικές ποσότητες από τις εξωσυμβατικές ποσότητες που τυχόν εκτέλεσε ο ανάδοχος, κατόπιν

εντολών της Υπηρεσίας.

Στο τέλος κάθε τμηματικής προθεσμίας, όπως ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, άλλως

στο τέλος κάθε μήνα, εφόσον δεν υφίσταται χρονοδιάγραμμα ή σε άλλη χρονική περίοδο που ορίζεται στα

έγγραφα της σύμβασης, ο ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες

που εκτελέσθηκαν το προηγούμενο προβλεπόμενο διάστημα σε χρονικά διαστήματα με τα οποία συμφωνεί η

επίβλεψη (ανάλογα με το είδος και το εύρος των εκτελούμενων εργασιών). Ως μικρότερο δυνατό διάστημα

σύνταξης επιμετρήσεων ορίζεται ο ένας (1) μήνας. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική

περιγραφή της, με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών

μονάδας  νέων  εργασιών  που  εκτελέσθηκαν  και  τα  αναγκαία  γι’  αυτό  επιμετρητικά  σχέδια,  στοιχεία  και

διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των δηλώσεων της παρ. 3. Οι

επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρονική

μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία με δήλωση περί της αλήθειας αυτών. Η

υποβολή των επιμετρήσεων αποτελεί προϋπόθεση της τμηματικής πληρωμής του αναδόχου.

Ο  προϊστάμενος  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  δύναται  οποτεδήποτε  να  διατάξει  τη  συνολική  ή

δειγματοληπτική ενδεικτική επαλήθευση οποιασδήποτε υποβληθείσας επιμέτρησης, σε κάθε περίπτωση, όμως,

υποχρεούται να προβεί  σε δειγματοληπτικό ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης επιμετρήσεως, σε αριθμό που

αντιστοιχεί  σε  ποσοστό σαράντα  τοις  εκατό  (40%) των  επιμετρήσεων που  υποβλήθηκαν ή  τουλάχιστον

τέσσερις (4) εξ αυτών, αν υποβάλλονται λιγότερες από δέκα (10) επιμετρήσεις.

Αν διαπιστωθεί υποβολή ανακριβούς ή εκ προθέσεως αναληθούς επιμέτρησης, ο προϊστάμενος της

Διευθύνουσας Υπηρεσίας διατάσσει πλήρη έλεγχο του συνόλου των υποβληθεισών επιμετρήσεων και καλείται

ο ανάδοχος με πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να υποβάλλει, εντός ταχθείσης με την πρόσκληση

προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ημερών και μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών,

τα πραγματικά επιμετρητικά στοιχεία και να παράσχει εξηγήσεις. 

Ως  ανακριβείς  θεωρούνται  οι  επιμετρήσεις,  που  φέρουν  προφανή  υπολογιστικά  σφάλματα  ή

παραλείψεις ή αναφορά λανθασμένου άρθρου του τιμολογίου και δεν μπορούν να αποδοθούν σε πρόθεση

του αναδόχου να εξαπατήσει τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
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Ως εκ  προθέσεως αναληθείς  επιμετρήσεις  νοούνται  οι  επιμετρήσεις  που εκ  προθέσεως περιέχουν

αναληθή επιμετρητικά στοιχεία. 

Οι ανακριβείς ή εκ προθέσεως αναληθείς επιμετρήσεις  διορθώνονται οποτεδήποτε με πρωτοβουλία

της διευθύνουσας υπηρεσίας. Δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών επιμετρήσεων διατηρεί και ο ανάδοχος.

Κατά των αποφάσεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας χωρεί ένσταση κατ’ άρθρο 174 του Ν.4412/2016.

Αν  υποβληθούν  ανακριβείς  ή  εκ  προθέσεως  αναληθείς  επιμετρήσεις  και  εφόσον  αυτές  είχαν  ως

συνέπεια την πληρωμή λογαριασμού, συντάσσεται σε βάρος του αναδόχου, με απόφαση της διευθύνουσας

υπηρεσίας,  αρνητικός  λογαριασμός  για  την  επιστροφή  του  τυχόν  αχρεωστήτως  καταβληθέντος  ποσού,

προσαυξημένου  κατά  ποσοστό  τρία  τοις  εκατό  (3%)  ως  ειδικής  ποινικής  ρήτρας  στις  περιπτώσεις  εκ

προθέσεως αναληθών επιμετρήσεων.

Αν  παρέλθει  άπρακτη  η  ταχθείσα  ανωτέρω  προθεσμία  για  την  υποβολή  από  τον  ανάδοχο  των

πραγματικών επιμετρητικών στοιχείων και την παροχή εξηγήσεων ή ο ανάδοχος καθ’ υποτροπή προβαίνει

στην  υποβολή  αναληθών  επιμετρήσεων,  τούτος  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  με  απόφαση  της

Προϊσταμένης Αρχής, κατόπιν εισήγησης της Διευθύνουσας υπηρεσίας και καταπίπτει σε βάρος του η εγγύηση

καλής εκτέλεσης. Ως υποτροπή θεωρείται ιδίως, η υποβολή τουλάχιστον τριών αναληθών επιμετρήσεων.

Κατά της απόφασης έκπτωσης χωρεί ένσταση κατ’ άρθρο 174 του Ν.4412/2016. Οι κυρώσεις της

παρούσας  δεν  εμποδίζουν  την  επιβολή  και  άλλων  κυρώσεων  που  προβλέπονται  είτε  σε  διατάξεις  του

παρόντος είτε από διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

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

μορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά εμφανείς,

ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση

γνωστοποίησης  αφανών εργασιών που  συνοδεύει  υποχρεωτικά  την  επιμέτρηση  αυτών,  η  οποία συνιστά

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

τον ανάδοχο όσο και  από τους τεχνικούς  του άρθρου 139, περί  διεύθυνσης έργου από την πλευρά του

αναδόχου. Ο ανάδοχος πριν από την επικάλυψη των εργασιών αυτών υποχρεούται να καλεί τον επιβλέποντα

να ελέγξει  τις εργασίες αυτές σε ημερομηνία, που δεν απέχει  περισσότερο από τρεις (3) ημέρες από την

κοινοποίηση της πρόσκλησης. Ο επιβλέπων συντάσσει έκθεση στην οποία επιβεβαιώνεται η εκτέλεση των

εργασιών  αυτών  και  υποβάλλεται  αμελλητί  στον  προϊστάμενο  της  διευθύνουσας  υπηρεσίας.  Η  έκθεση

συνοδεύεται  απαραίτητα  από επαρκή, για την τεκμηρίωση της  εκτέλεσης των αφανών εργασιών, αριθμό

ψηφιακών  φωτογραφιών,  οι  οποίες  περιλαμβάνονται  στο  Μητρώο  του  έργου.  Ο  επιβλέπων  είναι

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

ενημερώνει ηλεκτρονικά τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η παράλειψη ελέγχου των αφανών

εργασιών μέσα στην ως άνω προθεσμία συνιστά υπερημερία του κυρίου του έργου, αν προκύπτει  ότι  ο

ανάδοχος  υφίσταται  ζημία  για  τον  λόγο  αυτόν.  Η  έκθεση  παραλαβής  αφανών  εργασιών  συνοδεύει

υποχρεωτικά την επιμέτρηση αυτών, δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς, παρά

μόνο από κοινού με την εγκριτική πράξη της επιμέτρησης αυτής, που εκδίδει η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της.

Ειδικώς  ο  χαρακτηρισμός  και  η  παραλαβή  του  φυσικού  εδάφους  στο  οποίο  εκτελείται  το  έργο,

γίνονται από δύο (2) ή περισσότερους τεχνικούς, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισμός
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των τεχνικών του προηγούμενου εδαφίου ανακοινώνεται στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει

και άλλον τεχνικό. Η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει επιτροπή αποτελούμενη από

τρεις  (3)  τουλάχιστον  τεχνικούς  για  επανέλεγχο  του  χαρακτηρισμού  και  της  παραλαβής  του  φυσικού

εδάφους.  Αν  δεν  επαρκεί  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  σε  περίπτωση αδυναμίας  να  ληφθεί  απόφαση,  λόγω

διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω χαρακτηρισμός εδαφών γίνεται κατά

τον προσφορότερο τρόπο με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.

Δύο (2)  μήνες  το αργότερο μετά τη  βεβαιωμένη περάτωση του έργου,  ο  ανάδοχος  είναι

υποχρεωμένος  να  υποβάλει  στη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  την  «τελική  επιμέτρηση»,  δηλαδή  τελικό

συνοπτικό  πίνακα  που  ανακεφαλαιώνει  τις  ποσότητες  όλων  των  τμηματικών  επιμετρήσεων,  η  οποία

υπογράφεται  από  τον  ανάδοχο  και  από  έναν  τουλάχιστον  από  τους  τεχνικούς  του  άρθρου  139  του

Ν.4412/2016 . Στην τελική επιμέτρηση εμφανίζονται διακριτά οι συμβατικές εργασίες, οι οποίες εκτελέστηκαν

με βάση τη σύμβαση ή με εγκεκριμένους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών και οι εξωσυμβατικές, έστω

και  αν εκκρεμεί  η διαδικασία τακτοποίησης τους.  Η τελική επιμέτρηση ελέγχεται  από τον επιβλέποντα, ο

οποίος  υποβάλλει  εντός  προθεσμίας  δύο  (2)  μηνών  προς  τη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  σχετική  έκθεση.  Η

Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται, εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της έκθεσης του προηγούμενου

εδαφίου,  να  εκδώσει  απόφαση  περί  της  έγκρισης  αυτής.  Σε  περίπτωση  εμφάνισης  διαφορών  μεταξύ

επιμέρους επιμετρήσεων και  τελικής επιμέτρησης,  ο  ανάδοχος υποχρεούται,  εντός  της ταχθείσας από τη

Διευθύνουσα Υπηρεσία προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ημερών, να προβεί

σε πλήρη και αιτιολογημένη απόδειξη της εμφανιζόμενης διαφοράς.

Αν δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο τελική επιμέτρηση, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την

κοινοποίηση  προς  αυτόν της  βεβαίωσης  περάτωσης  των εργασιών,  επιβάλλεται  σε  βάρος  του,  για  κάθε

συμπληρωμένο  μήνα  καθυστέρησης,  ειδική  ποινική  ρήτρα  ποσοστού  δύο  χιλιοστών  (2‰)  επί  του

συνολικού ποσού που έχει  καταβληθεί  στον ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση. Η ποινική ρήτρα

επιβάλλεται  με  απόφαση  της  διευθύνουσας  υπηρεσίας  και  για  έξι  (6)  το  πολύ  μήνες  καθυστέρησης.

Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και μετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική

επιμέτρηση  συντάσσεται  από  τη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  που  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  γι’  αυτό  ιδιώτες

τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική επιμέτρηση που

συντάσσεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο, και αν δεν την αμφισβητήσει  με  ένσταση,

τούτη καθίσταται οριστική και απρόσβλητη ως προς τις παραδοχές της.

Μαζί  με  την  τελική επιμέτρηση ο  ανάδοχος  μπορεί  να  υποβάλει  και  κάθε  άλλο  αίτημά του που

σχετίζεται με δικαίωμά του από την εκτέλεση της σύμβασης, αν αυτό δεν έχει αποσβεστεί και η σχετική

αξίωση  παραγραφεί,  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  173,  περί  αποσβέσεων  δικαιωμάτων  του

αναδόχου, ή αν το σχετικό δικαίωμα δεν έχει αποσβεστεί ή παραγραφεί. Μετά την υποβολή ή σύνταξη της

τελικής επιμέτρησης, ο ανάδοχος δεν μπορεί να εγείρει σχετικές απαιτήσεις παρά μόνο για οψιγενείς αιτίες.
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Άρθρο 15: Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις
Οι λογαριασμοί & πιστοποιήσεις συντάσσονται με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4782/2021. 

Η  πληρωμή  στον  ανάδοχο  του  εργολαβικού  ανταλλάγματος  γίνεται  τμηματικά,  με  βάση  τις

πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών είτε πέρα

από τις προβλεπόμενες στο χρονοδιάγραμμα καθώς  στη σύμβαση προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ)

στον ανάδοχο για τη γρηγορότερη περάτωση του έργου.

Οι  τμηματικές  πληρωμές  και  η  οριστική  πληρωμή του  εργολαβικού ανταλλάγματος,  καθώς και  η

εκκαθάριση  όλων  των  αμοιβαίων  απαιτήσεων  από  την  εργολαβική  σύμβαση,  γίνονται  με  βάση  τους

λογαριασμούς.

Μετά από τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που θα συμφωνείται με την επίβλεψη, ο

ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα οποία οφείλονται σε αυτόν.

Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών και στις δηλώσεις γνωστοποίησης αφανών

εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στον λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν επιμετρηθεί. Για την

πληρωμή  εργασιών  που  αποτελούν  συμπληρωματικές  ή  νέες  (υπερσυμβατικές)  εργασίες,  ο  ανάδοχος

συντάσσει χωριστό λογαριασμό μετά από τη συμβατική τακτοποίησή τους, σύμφωνα με τα άρθρα 155 του

Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4782/2021, περί επειγουσών και απρόβλεπτων

εργασιών, και 156 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021, περί ειδικών

θεμάτων - τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, αυξομειώσεων εργασιών - νέων εργασιών.

Ημιτελείς εργασίες δεν μπορούν να περιληφθούν στο λογαριασμό.

Στον λογαριασμό μπορεί να περιληφθούν, επίσης, τα  υλικά που εισκομίσθηκαν με έγκριση της

υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των υλικών αυτών

δεν  μπορεί  να  υπερβαίνουν  αυτές  που  απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  των  προσεχών  εργασιών  του

εγκεκριμένου  προγράμματος,  εκτός  αν  ορίζεται  διαφορετικά  στη  σύμβαση.  Οι  ποσότητες  των  υλικών

περιλαμβάνονται  χωριστά  στον  συνοπτικό  πίνακα  εργασιών  που  συνοδεύει  τον  λογαριασμό,  στον  οποίο

αναφέρονται επίσης και οι θέσεις αποθήκευσης των υλικών. Για τα περιλαμβανόμενα στους λογαριασμούς

υλικά, ο ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη μέχρι την ενσωμάτωσή τους και την παραλαβή του έργου. Τα

υλικά περιλαμβάνονται σε χωριστό τμήμα των λογαριασμών, με τιμές που βρίσκονται σε συνάρτηση προς την

αντίστοιχη συμβατική τιμή, ώστε το υπόλοιπο μέρος της τιμής να αρκεί για την ολοκλήρωση της εργασίας,

στην  οποία  θα  ενσωματωθούν  τα  υλικά.  Ποσοστά  γενικών  εξόδων  και  οφέλους  της  αμέσως  επόμενης

παραγράφου δεν υπολογίζονται στα υλικά.

Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιμών, αποζημιώσεις κάθε είδους που

έχουν εγκριθεί,  αντίτιμο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν μέσω της εργολαβίας και  κάθε άλλη

εγκεκριμένη δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο. Στο λογαριασμό περιλαμβάνεται ακόμη και το ποσοστό

γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του

Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4782/2021, αν αυτό δεν περιλαμβάνεται  στις

συμβατικές  τιμές,  και  το  σύνολο  μειώνεται  κατά  το  ποσοστό  έκπτωσης  της  δημοπρασίας,  αν  συντρέχει

περίπτωση. Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται  όλες  οι εκκαθαρισμένες  απαιτήσεις του εργοδότη, όπως

ποινικές ρήτρες, περικοπές τιμών του άρθρου 159 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του
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Ν. 4782/2021, συμπληρωματική κράτηση εγγύησης, αν γι’ αυτή δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές,

οπότε γίνεται σχετική μνεία, απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση αξίας χορηγούμενων υλικών, πληρωμές

που έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει

ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο.

Οι  λογαριασμοί  συντάσσονται  πάντοτε  ανακεφαλαιωτικοί  και  συνοδεύονται  ιδίως,  από

ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των επιμετρήσεων εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου,

από  τα  παραστατικά  στοιχεία  των  απολογιστικών  εργασιών,  από  τον  πίνακα  του  υπολογισμού  της

αναθεώρησης  και  από  τις  αποφάσεις  που  αναγνωρίζουν  αποζημιώσεις  ή  επιβάλλουν  ποινικές  ρήτρες  ή

περικοπές  ή  άλλες  απαιτήσεις  του  εργοδότη.  Από  κάθε  νεότερο  λογαριασμό  αφαιρούνται  τα  ποσά  που

πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε επιμετρήσεις ή

αφορούν  σε  λάθη  εγκεκριμένων  λογαριασμών.  Κατά  την  υποβολή,  τον  έλεγχο  και  την  έγκριση  του

λογαριασμού δεν απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών πληρωμής και των παραστατικών πληρωμής

των κρατήσεων εκ μέρους του αναδόχου.

Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει, τους διορθώνει και τους

εγκρίνει μέσα σε έναν (1) μήνα. Αν ο λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθμό

που  να  είναι  δυσχερής  η  διόρθωσή του,  η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία,  με  εντολή  της  προς  τον  ανάδοχο,

επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη

και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη μηνιαία προθεσμία για τον έλεγχο και την έγκριση

του λογαριασμού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος

του λογαριασμού μπορεί να γίνει και από συνεργείο της υπηρεσίας, στο οποίο συμμετέχει ο επιβλέπων το

έργο.  Ο επιβλέπων υπογράφει  τον  λογαριασμό,  διαπιστώνοντας  ότι  οι  ποσότητες  είναι  σύμφωνες  με  τις

υποβληθείσες επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνες με τη σύμβαση και τις σχετικές

διατάξεις  και  γενικά,  ότι  έχουν διενεργηθεί  στον λογαριασμό όλες  οι  περικοπές  ή εκπτώσεις  ποσών, που

προκύπτουν από το νόμο και την εφαρμογή της σύμβασης. Η παράλειψη εμπρόθεσμου ελέγχου και έγκρισης

του λογαριασμού αποτελούν πειθαρχικά παραπτώματα για τα αρμόδια όργανα της Διευθύνουσας υπηρεσίας.

Ο εγκεκριμένος λογαριασμός αποτελεί το έγγραφο για την πληρωμή του αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό

αντάλλαγμα»). Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού είναι  η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των

απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το τιμολόγιο του αναδόχου που αφορά στο ποσό του εργολαβικού

ανταλλάγματος που θα πληρωθεί, καθώς και η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητά του προσκομίζονται

στην υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί τις πληρωμές, μετά από σχετική ειδοποίησή του. Οι

υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  στο  εργολαβικό  αντάλλαγμα  γίνονται  από  την  υπηρεσία  αυτήν  και  αποδίδονται

απευθείας στους δικαιούχους.

Λογαριασμός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω παρέλευσης της πιο πάνω μηνιαίας προθεσμίας, ή

που βασίστηκε σε επιμέτρηση που διορθώθηκε, ελέγχεται και διορθώνεται από την υποβολή ή επανυποβολή

του και οι προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαμβάνονται υπόψη σε επόμενο λογαριασμό ή κατά τη σύνταξη

αρνητικού λογαριασμού. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ελέγχει, εγκρίνει και διορθώνει τον λογαριασμό με ή και

χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντος.

Όταν συντρέχει περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασμού είτε ενδιάμεσα κατά την εξέλιξη του

έργου είτε και κατά τον τελικό λογαριασμό, αυτός μπορεί να συνταχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία και το
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ποσό  του  πρέπει  να  καταβληθεί  από  τον  ανάδοχο  μέσα  σε  έναν  (1)  μήνα  από  την  κοινοποίηση  του

λογαριασμού  σε  αυτόν,  άλλως  καταπίπτουν  ισόποσα  σε  βάρος  του  οι  εγγυητικές  επιστολές  που  έχουν

κατατεθεί  στον  κύριο  του έργου,  εφόσον  δεν  υπάρχει  ανεξόφλητο  εργολαβικό  αντάλλαγμα.  Αν ασκηθεί

ένσταση κατά του αρνητικού λογαριασμού, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται μέχρι την

έκδοση απόφασης επ’ αυτών.

Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του ενός (1)

μήνα από την υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται τόκος υπερημερίας, σύμφωνα με την παρ. Ζ

του άρθρου πρώτου του ν.  4152/2013 (Α’ 107). Ο ανάδοχος μπορεί  να διακόψει  τις εργασίες δέκα (10)

ημέρες μετά από την κοινοποίηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδικής έγγραφης δήλωσης.

Απαγορεύεται η εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος ή η κατάσχεσή του στα χέρια του κυρίου

του έργου, καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσής του και για έναν (1) μήνα μετά από την περαίωσή του. Κατ’

εξαίρεση,  επιτρέπονται:  α)  η  οποτεδήποτε  εκχώρηση,  εν  όλω  ή  εν  μέρει,  του  πληρωτέου  εργολαβικού

ανταλλάγματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στη σύμβαση του έργου, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του

έργου, όταν πρόκειται για την κάλυψη οφειλής του αναδόχου από την προμήθεια υλικών και μηχανημάτων

προς εκτέλεση του έργου ή από παροχή εργασίας που παρασχέθηκε από εργάτες ή υπαλλήλους αυτού, στην

εκτέλεση  του  έργου  ή  σε  αναγνωρισμένες  τράπεζες  και  λοιπά  πιστωτικά  ιδρύματα  ή  νομικά  πρόσωπα

δημοσίου δικαίου και β) η κατάσχεση του εργολαβικού ανταλλάγματος από τους προμηθευτές υλικών και

μηχανημάτων του έργου ή από τους εργάτες και τους υπαλλήλους του, όπως και τους υπεργολάβους που

αποδεδειγμένα  χρησιμοποιούνται  στο  έργο  από  τον  ανάδοχο.  Επιτρέπεται  επίσης,  ο  συμψηφισμός

εκκαθαρισμένων απαιτήσεων του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου, που προέρχονται από την εκτέλεση

άλλων έργων και μέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από κάθε λογαριασμό του εκτελούμενου έργου.

Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου με βάση τους

λογαριασμούς,  αποτελούν πάντοτε  καταβολές  έναντι  του  εργολαβικού ανταλλάγματος  που εκκαθαρίζεται

μετά την παραλαβή. Σε κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο πραγματοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται

σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στην αξία των εργασιών μετά της αναλογούσας αναθεώρησης.

Μετά από τη διενέργεια της παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής, ο ανάδοχος

συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασμό». Για τον τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις

του παρόντος. Με την έγκριση του τελικού λογαριασμού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από τη

σύμβαση εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από μεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής,

συμβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών.

Τον ανάδοχο επίσης βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν κάθε φορά, ανάλογα με την

πηγή χρηματοδότησης του έργου και άλλες ειδικότερες διατάξεις. Πριν από κάθε πληρωμή λογαριασμού, θα

πρέπει να προσκομίζονται από τον Ανάδοχο τα παραστατικά καταβολής των παραπάνω κρατήσεων. 
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Άρθρο 16: Αναθεώρηση
Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγματικά εκτελέστηκαν μέσα στο προβλεπόμενο

χρονοδιάγραμμα,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το

άρθρο 73 του Ν. 4782/2021.  

Άρθρο 17: Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74

του Ν. 4782/2021. 

Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και

αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν κατεπείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί

από την Προϊσταμένη Αρχή, η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και

μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.. Στο

ανωτέρω ποσοστό περιλαμβάνεται  σωρευτικά  και  η  αξία  των απολογιστικών εργασιών της παρ.  10  του

άρθρου 154, περί εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών.    

Άρθρο  18:  Ειδικά  θέματα  τροποποιήσεων  συμβάσεων  κατά  τη
διάρκειά τους. Αυξομειώσεις  εργασιών - Νέες εργασίες

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75

του Ν.4782/2021 .

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

μπορεί  να  τροποποιείται,  χωρίς  νέα  διαδικασία  σύναψης,  εφόσον  ο  φορέας  κατασκευής  του  έργου

διαπιστώσει, ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται,

είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση

και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με

την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από

την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι

εργασίες,  μολονότι  μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την

τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Εκτός της ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται και ως προς

άλλους όρους της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι

η  ανάγκη τροποποίησης  προέκυψε  λόγω περιστάσεων  που δεν  ήταν δυνατόν  να  προβλεφθούν από μια

επιμελή αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Οποιαδήποτε  αύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος  που μπορεί  να  προκύψει  από  τις  ως  άνω

τροποποιήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς

την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α. . Στο ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των

απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση των τροποποιήσεων.

Σε  περίπτωση  διαδοχικών  τροποποιήσεων,  η  σωρευτική  αξία  των  τροποποιήσεων  αυτών δεν  μπορεί  να

υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Η εκτέλεση του έργου με τις αναγκαίες τροποποιήσεις είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου

και, προκειμένου να υπογραφεί η συμφωνία για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, απαιτείται γνώμη
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του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Για  τον καθορισμό τιμών μονάδας στις εργασίες  της  συμπληρωματικής

σύμβασης λαμβάνονται υπόψη οι τιμές της αρχικής σύμβασης και για τον κανονισμό τιμών μονάδας στις νέες

εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζονται οι παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016,

όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Κάθε τροποποίηση της σύμβασης συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που

περιλαμβάνει ιδίως, τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας των εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων,

τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοπράτησης του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισμού της

αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του προϋπολογισμού της προς κατάρτιση νέας σύμβασης. Περιλαμβάνει

ακόμη και το κονδύλιο των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόμενη δαπάνη για αναθεώρηση, και Φ.Π.Α..

Οι δαπάνες για εγκεκριμένες αποζημιώσεις μη υποκείμενες σε Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται σε διακριτή ενότητα

του Α.Π.Ε. για την καταγραφή της οικονομικής εικόνας του έργου. Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155

του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4782/2021 δεν

απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Α.Π.Ε. για την εκτέλεση ή την πληρωμή τους.

Επουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης μπορούν να γίνουν σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου

156 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 75 του Ν.4782/2021.

Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιμές της σύμβασης

μαζί με τα απρόβλεπτα και δεν περιλαμβάνονται σε αυτά αναθεώρηση τιμών, μεταγενέστερη τροποποίησή

τους ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Αν στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών περιλαμβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν

τιμές  μονάδας, ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας συνοδεύεται  από πρωτόκολλο που κανονίζει  τις τιμές για τις

εργασίες  αυτές  σύμφωνα με  τις  παρ. 5 και  6  του άρθρου 156 του Ν.4412/2016,  όπως ισχύει  μετά την

τροποποίηση του από το άρθρο 75 του Ν.4782/2021.

Οι  Α.Π.Ε.  και  τα  Πρωτόκολλα  Κανονισμού  Τιμών  Μονάδας  Νέων  Εργασιών  που  τους  συνοδεύουν

συντάσσονται  από  τη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  και  υπογράφονται  από  τον  ανάδοχο  ανεπιφύλακτα  ή  με

επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί  την υπογραφή, του κοινοποιείται  ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα

πρωτόκολλα,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  143  του  ν.4412/2016,  περί  κοινοποίησης  στον  ανάδοχο  -

εκπροσώπησης.  Στην περίπτωση αυτή, όπως και  στην περίπτωση που ο  ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά

έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση.

Ο Α.Π.Ε. και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την Προϊσταμένη

Αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη

των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία.  Αν έχει  υποβληθεί

ένσταση, διατυπώνεται και η γνώμη της διευθύνουσας υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Σε

περίπτωση άσκησης ένστασης η Προϊσταμένη Αρχή οφείλει να αναμείνει την απόφαση επ’ αυτής πριν από την

έγκριση του Α.Π.Ε.. Μετά από την έγκριση του Α.Π.Ε., ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να εκτελέσει  τις

σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του για επίλυση της διαφοράς.
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Άρθρο 19: Βλάβες στα έργα – Αποζημιώσεις
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76

του Ν.4782/2021 .

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

εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου .

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

βανδαλισμοί από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού.

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

έργων που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης με

τη ζημία, το ποσό της οποίας καθορίζεται με συνεκτίμηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των

ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

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

προθεσμία τα ελαττώματα του έργου, που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την

παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει τη

διόρθωση σε βάρος του αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του

να  κηρύξει  τον  ανάδοχο  έκπτωτο.  Αν  το  ελάττωμα  δεν  είναι  ουσιώδες  και  η  διόρθωσή  του  απαιτεί

δυσανάλογες δαπάνες γίνεται σχετική μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος.

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

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

οφείλεται  σε αμέλεια,  απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή  σε μη χρήση των

κατάλληλων  μέσων  ή  σε  οποιαδήποτε  άλλη  αιτία,  εκτός  από  τις  περιπτώσεις  υπαιτιότητας  του  φορέα

κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που

τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες.

  

Άρθρο 20: Ποιότητα στα δημόσια έργα- Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου
(Π.Π.Ε.)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.4412/2016 .

Για το συγκεκριμένο έργο  απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας

Έργου (Π.Π.Ε.).  Το  Π.Π.Ε.  ενσωματώνει  και  κωδικοποιεί  όλες  τις  συμβατικές  απαιτήσεις  του  έργου,

περιγράφει  τις  φάσεις  ανάπτυξης  του  έργου  και  τις  αντίστοιχες  δραστηριότητες,  καθορίζει  τον  τρόπο

οργάνωσης  και  διοίκησης  του  έργου  καθώς  και  τον  τρόπο  συγκέντρωσης  και  αρχειοθέτησης  όλων  των

στοιχείων της κατασκευής. 

Κύριες ισχύουσες διατάξεις:

 ΔΕΕΠΠ/οικ.502/13-10-2000 (ΦΕΚ1265/ Β’/ 2000) με τίτλο «Εφαρμογή Προγραμμάτων Ποιότητας στα

Δημόσια Έργα και Μελέτες»
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 ΔΙΠΑΔ/οικ.611/24.7.2001(ΦΕΚ1013/ Β’/ 2001')  με τίτλο «Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για το

περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Έργου» όπου ορίζονται ενδεικτικά

τα περιεχόμενα του ΠΠΕ, 

 ΔΙΠΑΔ/οικ.12/13.01.2009 (ΦΕΚ125/  Β΄/2009)  με τίτλο «Οδηγίες  για την παρακολούθηση και  την

εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ)», 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει Π.Π.Ε. σε δύο (2) αντίτυπα προς έγκριση στη διευθύνουσα

υπηρεσία  εντός  τριάντα (30) ημερών από  την υπογραφή της σύμβασης. Η διευθύνουσα υπηρεσία

εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής επιστρέφει ένα εγκεκριμένο αντίτυπο στον

ανάδοχο  με  τις  τυχόν  παρατηρήσεις  της.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκομίζει  κατά  τη  διάρκεια

κατασκευής του έργου αντίγραφα όλων των εντύπων εφαρμογής του Π.Π.Ε. καθώς και όλα τα παραστατικά

που προβλέπονται στο Π.Π.Ε.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης

του Αναδόχου με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Ποιότητας. 

Για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Προγράμματος Ποιότητας, δεν θα καταβληθεί  στον Ανάδοχο

οποιαδήποτε αμοιβή, γιατί οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται ότι έχουν περιληφθεί ανηγμένα στην οικονομική

προσφορά του.

Άρθρο 20Α: Ποιότητα- Έλεγχος εισκομιζόμενων ειδών και υλικών
Ο καθορισμός των οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών, που προβλέπεται

από τα Συμβατικά Τεύχη, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα

μέτρα για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των επί μέρους εργασιών που συνθέτουν το έργο. Έστω και αν

δεν ορίζεται κάτι στα Συμβατικά Τεύχη ή στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα

του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή και άμεμπτη εμφάνισή του, όσο και ως προς

την εναρμόνισή  του  με  τα  λοιπά  τμήματα  του  έργου  και  να  πληρεί  το  σκοπό  που  προορίζεται  να

εξυπηρετήσει.   

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  ελέγχει  τα  υλικά,  τις  κατασκευές  και  εξοπλισμούς  με  μέριμνα  και

δαπάνες του, ως προς την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και συμβατότητά τους προς την Ε.Σ.Υ. και τις

Τεχνικές Προδιαγραφές και τους κώδικες, κανονισμούς, προδιαγραφές που αυτές παραπέμπουν.

Ο  ελάχιστος  αριθμός  των εκτελεστέων δοκιμών καθορίζεται  από  τις  Ε.Τ.Ε.Π.  και  τις  λοιπές

ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.

Ο έλεγχος ποιότητας αφορά όλες τις φάσεις του Έργου, δηλαδή την κατασκευή, τη συντήρηση του

έργου καθώς και τυχόν μελέτες που θα συνταχθούν.

Όλα  τα  υλικά που  θα ενσωματωθούν στο  έργο θα  υποβάλλονται  έγκαιρα  στη Διευθύνουσα

Υπηρεσία για έγκριση.  
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Τα  ιδιωτικά εργαστήρια που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένα από το

ΚΕΔΕ,  σύμφωνα  με  την  απόφαση  Υπουργού  ΠΕΧΩΔΕ  ΔΕΕ/036/12-3-98  (ΦΕΚ  289Β/24-3-98)  είτε

διαπιστευμένα  από  αναγνωρισμένο  φορέα  πιστοποίησης.  Αμέσως  μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο

Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  γνωστοποιήσει  στη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  ποια  εργαστήρια  προτίθεται  να

χρησιμοποιήσει και να λάβει σχετική γραπτή έγκριση. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικών εργαστηρίων

θα  πρέπει  να  προσκομίσει  επιπλέον  τις  σε  ισχύ  άδειες  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  των  εν  λόγω

εργαστηρίων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να επιτρέπει  την είσοδο στα εργαστήρια στα εντεταλμένα όργανα της

Υπηρεσίας για την παρακολούθηση των δοκιμών που θα γίνονται εκεί και να διευκολύνει τον έλεγχο της

Υπηρεσίας σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης των δοκιμών. Η Υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιεί το εργαστήριο

του Αναδόχου για  να εκτελεί  ορισμένους  ελέγχους  για  λογαριασμό της.  Επίσης  η Υπηρεσία διατηρεί  το

δικαίωμα να καλέσει οποιοδήποτε κρατικό εργαστήριο για ελέγχους και ο Ανάδοχος υποχρεούται να τους

διευκολύνει. Επίσης, σε περίπτωση απαίτησης ελέγχων υψηλότερων προδιαγραφών καθώς και σε περίπτωση

διαφωνιών ως προς τα αποτελέσματα ελέγχων, η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το  δικαίωμα να ορίζει

κατάλληλο εργαστήριο για τους ελέγχους αυτούς.

Άρθρο  21:  Ακαταλληλότητα  υλικών  –  Ελαττώματα  -  Παράλειψη
συντήρησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77

του Ν.4782/2021  .

Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή

του έργου ή ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται  από έναν (1) ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους του

άρθρου 139 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα περί διεύθυνσης έργου από την πλευρά του αναδόχου, ο

οποίος συντάσσει και υποβάλει δήλωση προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, με την οποία βεβαιώνει και

την  αλήθεια  του  περιεχομένου  της.  Παράλειψη  σύνταξης  και  υποβολής  της  σχετικής  δήλωσης  συνιστά

κώλυμα υποβολής κάθε επόμενου λογαριασμού.

Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί, ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά

δεν  πληρούν  τις  απαιτήσεις των  προδιαγραφών  ή  γενικά  είναι  ακατάλληλα,  διατάσσεται  από  τη

Διευθύνουσα  Υπηρεσία  η  μη  χρησιμοποίηση  των  υλικών.  Αν  ο  ανάδοχος  διαφωνεί,  τα  υλικά  δεν

χρησιμοποιούνται  αν  δεν  κριθεί  η  καταλληλότητά  τους  από  εργαστηριακό  έλεγχο  που  γίνεται  από  τα

εργαστήρια της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισμένα εργαστήρια.

Η δαπάνη για τις  εργαστηριακές  έρευνες  προκαταβάλλεται  από τον  ανάδοχο και  τον βαρύνει  τελικά,  αν

αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου

και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου. 

Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την παραλαβή, οποιαδήποτε εργασία

παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική

διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώματα, καθορίζεται αν
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είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην

αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνονται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή

τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες

δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες

εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων

εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος.

Ο ανάδοχος δύναται να ασκήσει ένσταση στην περίπτωση της ειδικής διαταγής της προηγούμενης

παραγράφου,  εντός  ανατρεπτικής  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίησή  της.  Με  την

εμπρόθεσμη ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση επί

αυτής, εκτός αν οι χαρακτηρισθείσες ως κακότεχνες εργασίες πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα, προκειμένου

να μην καθυστερεί η εκτέλεση του έργου. Στην περίπτωση αυτήν, οι εργασίες για την άρση του ελαττώματος

εκτελούνται άμεσα από τον ανάδοχο.

Αν ο ανάδοχος με την ένστασή του ζητεί τη διενέργεια εργαστηριακών ερευνών ή άλλων δοκιμών για

την εξακρίβωση του ελαττώματος, οι εργασίες αυτές εκτελούνται αφού εκδοθεί απόφαση επί της ένστασης, η

οποία δεν μπορεί να εκδοθεί πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών.

Αν τελικά ύστερα από την ένσταση ή τη δικαστική προσφυγή δικαιωθεί ο ανάδοχος, έχει το δικαίωμα

να πληρωθεί με τους συμβατικούς όρους και τιμές για τις πρόσθετες εργασίες. Αν οι εργασίες διατάχθηκαν

ύστερα από την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων του αναδόχου, συντάσσονται νέες τιμές που λαμβάνουν

υπόψη τους και το γεγονός αυτό.

Αν ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πλημμέλειες μέσα στην προθεσμία που τάσσεται σε αυτόν με

την ειδική διαταγή ή μετά την έκδοση απόφασης επί της ένστασης, τότε οι εργασίες αποκατάστασης της

πλημμέλειας μπορεί  να εκτελεσθούν με μέριμνα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο σε

βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του κυρίου του έργου ως προς

την εφαρμογή των λοιπών κυρώσεων κατά του αναδόχου.

Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 του άρθρου 159 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το

άρθρο 77 του Ν.4782/2021 ,  εφαρμόζονται ανάλογα και για την περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείπει

τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων όσο διάστημα τον βαρύνει η συντήρηση αυτή.

Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώματα δεν περιλαμβάνονται στον λογαριασμό.

Οι  εργασίες  που  παρουσιάζουν  επουσιώδη  ελαττώματα περιλαμβάνονται  με  μειωμένη  τιμή,  όπως

καθορίζεται στην ειδική διαταγή μέχρι την αποκατάσταση του ελαττώματος. Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί

αφού έχουν περιληφθεί σε λογαριασμό οι εργασίες, η περικοπή θα γίνει στον αμέσως επόμενο λογαριασμό

και, εφόσον αυτός δεν επαρκεί στους επόμενους, μέχρι πλήρους εξόφλησης, σύμφωνα με σχετική απόφαση

της Διευθύνουσας υπηρεσίας.

Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των έργων, εφαρμόζεται η παράγραφος  5

του  άρθρου  172  του  Ν.4412/2016  όπως  ισχύει  σήμερα,   και  η  διαπίστωση  της  αποκατάστασης  των

ελαττωμάτων γίνεται από τη Διευθύνουσα υπηρεσία.
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Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 22: Εγγύηση για την καλή εκτέλεση
Σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.4  του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 όπως αυτό ισχύει μετά την

τροποποίηση του από το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021 .

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει και να καταθέσει εγγύηση για την καλή εκτέλεση  το

ύψος της οποίας καθορίζεται  σε ποσοστό  5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.  Η εγγύηση

καλής  εκτέλεσης  κατατίθεται  μέχρι  και  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού.  Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης

καταπίπτει  υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης,  από τον ανάδοχο, των όρων που

ορίζονται στη σύμβαση.

Άρθρο 23: Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  168  του  Ν.4412/2016  όπως  αυτό  ισχύει  μετά  την

αντικατάστασή του από το άρθρο 82 του Ν. 4782/2021, όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή

τμημάτων του έργου, ο επιβλέπων ή το εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης αναφέρει εγγράφως στη

Διευθύνουσα  υπηρεσία,  μέσα  σε  διάστημα  τριάντα  (30)  ημερών από  τη  λήξη  του εγκεκριμένου  χρόνου

περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται

στη  σύμβαση,  καθώς  επίσης  επανελέγχει  κατά  το  δυνατόν  τις  επιμετρήσεις,  με  γενικές  ή  σποραδικές

καταμετρήσεις και αναγράφει τις παρατηρήσεις του για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί  με υπέρβαση των

εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων. 

Αν τα έργα  δεν έχουν περατωθεί  ή  έχουν περατωθεί,  αλλά οι  εργασίες  κρίνονται  απορριπτέες  ή

ελαττωματικές,  με  ουσιώδεις  ή  επουσιώδεις  ελλείψεις  που  πρέπει  να  αποκατασταθούν,  ο  υπόχρεος  του

προηγουμένου  εδαφίου  αναφέρει  εντός  της  άνω  προθεσμίας  τα  παραπάνω  με  έκθεσή  του  προς  τον

προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Επουσιώδεις  θεωρούνται  αποκλειστικά  οι  εργασίες  που  δεν  επηρεάζουν  τη  λειτουργικότητα  του

έργου, την ασφάλεια των χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους αδειοδοτήσεων του έργου. Αν στην έκθεση

περιέχεται διαπίστωση περί καταβολής στον ανάδοχο ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ή εγείρονται

δικαιώματα σε βάρος του αναδόχου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει αρνητικό λογαριασμό σε βάρος του

αναδόχου.

Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί,  ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, μέσα σε δέκα

(10) ημέρες από την παραλαβή της πιο  πάνω έκθεσης, εκδίδει  βεβαίωση για  την ημέρα κατά την οποία

περατώθηκαν οι εργασίες του έργου (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών), την οποία κοινοποιεί αμελλητί

στον ανάδοχο. Εάν η βεβαίωση δεν εκδοθεί μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, τότε θεωρείται ότι έχει εκδοθεί

αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά από την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής έγγραφης όχλησης και

επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται

στην παρ. 3 του άρθρου 141 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του Ν.4782/2021, περί

πειθαρχικών παραβάσεων. Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από τη λήξη

των προθεσμιών αν έχει περατώσει τα έργα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διαδικασίες των

προηγούμενων  εδαφίων  της  παρούσας.  Η  βεβαίωση  περάτωσης  των  εργασιών  δεν  αναπληρώνει  την
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παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε

με το άρθρο 86 του Ν.4782/2021 .

Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις μόνο ελλείψεις που δεν επηρεάζουν

τη λειτουργικότητα του έργου, ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, γνωστοποιεί με διαταγή του

προς τον ανάδοχο τις ελλείψεις, που έχουν επισημανθεί και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή

τους.  Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται  μετά  την εμπρόθεσμη αποκατάστασή των

ελλείψεων  και  αναφέρει  το  χρόνο  που  περατώθηκε  το  έργο,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  ο  χρόνος

αποκατάστασης.

Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις ή αν δεν

περατώθηκαν από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, σύμφωνα

με  την  προηγούμενη  παράγραφο  εφαρμόζονται,  ανάλογα  με  την  περίπτωση,  τα  άρθρα  159,  περί

ακαταλληλότητας υλικών - ελαττωμάτων - παράλειψης συντήρησης και 160, περί έκπτωσης αναδόχου του

Ν.4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα.

Μετά από την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει και

διαβιβάζει  στην  υπηρεσία  που  είχε  την  αρμοδιότητα  κήρυξης  της  απαλλοτρίωσης  των  ακινήτων  που

χρησιμοποιήθηκαν για το έργο, κατάσταση και τοπογραφικό διάγραμμα των απαλλοτριωθέντων ακινήτων που

δεν  χρησιμοποιήθηκαν  για  το  έργο,  προκειμένου  να  κινηθεί  η  διαδικασία  της  επιστροφής  τους  στους

προηγούμενους ιδιοκτήτες τους ή της ελεύθερης διάθεσής τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2882/2001

(Α’ 17), περί ανάκλησης συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

Κατά  όλων  των  αποφάσεων  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  χωρεί  ένσταση  του  άρθρου  174  του

Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 87 του Ν.4782/2021, περί διοικητικής επίλυσης συμβατικών

διαφορών.».

Άρθρο 24: Διοικητική παραλαβή για χρήση
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/2016 όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση

του από το άρθρο 83 του Ν. 4782/2021, οποτεδήποτε και πριν από την παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή

τμήματα που έχουν περατωθεί μπορεί να δοθεί σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής

παραλαβής .

Η  διοικητική  παραλαβή  γίνεται  με  πρωτόκολλο  μεταξύ  του  προϊσταμένου  της  Διευθύνουσας

Υπηρεσίας, του επιβλέποντος, εκπροσώπου της υπηρεσίας συντήρησης, εφόσον αυτή έχει καθοριστεί και του

αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από τον φορέα κατασκευής του, συμπράττει

στο πρωτόκολλο και  εκπρόσωπος  της  υπηρεσίας  αυτής.  Αν  ο  εκπρόσωπος  του φορέα  συντήρησης  ή ο

ανάδοχος κληθούν και δεν παραστούν ή αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από

τους λοιπούς, με σχετική μνεία κατά περίπτωση και αυτό κοινοποιείται αρμόδια. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει

μνεία του έργου ή των τμημάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των

εργασιών.

Αν από τη σύμβαση προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του έργου,

δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. Το ίδιο ισχύει αν η παράλληλη χρήση προκύπτει από τη
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φύση των εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να διενεργείται διοικητική παραλαβή του έργου μετά από

σχετική απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της παραλαβής του έργου.

Άρθρο 25: Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.4412/2016 όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή

του από το άρθρο 85 του Ν. 4782/2021, ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο

του  έργου  και  υποχρεούται  στη  συντήρησή  του,  σύμφωνα  με  την  παρ.  1  του  άρθρου  157  όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν.4782/2021, περί βλαβών στα έργα - αποζημιώσεων, και την παρ. 2 του

άρθρου 172  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του Ν.4782/2021, περί  παραλαβής,  και  μετά από την

πάροδο του οποίου ενεργείται η παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες.

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την επομένη της έκδοσης της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών.

Κατά  τον  χρόνο  εγγύησης  και  υποχρεωτικής  συντήρησης  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να

επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους.

Ως συντήρηση νοείται, για τις ανάγκες του παρόντος, η αποκατάσταση βλαβών οι οποίες οφείλονται στην

εκτέλεσή του έργου κατά παράβαση των κανόνων της τεχνικής.

Ως συντήρηση ορίζεται επίσης η υποχρέωση του αναδόχου στη συντήρηση τμημάτων του έργου που

απαιτούν εξειδικευμένα συνεργεία και τεχνικούς, όπως ιδίως, του πρασίνου εντός των ορίων του έργου.

Εργασίες  για  την  αποκατάσταση  βλαβών,  κλοπών  ή  βανδαλισμών  από  τη  χρήση,  εφόσον  δεν

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

ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία.

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

εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί  να εκτελεσθούν από την υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο σε

βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου ή, όπως αλλιώς προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη. Οι

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

συχνότητα καταγραφής συμφωνούνται με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Άρθρο 26: Παραλαβή
Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  172  του  Ν.4412/2016  όπως  αυτό  ισχύει  μετά  την

αντικατάσταση του από το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.

Στην παραλαβή παραλαμβάνονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι εργασίες συμπληρωματικών

συμβάσεων  παραλαμβάνονται  μαζί  με  τις  εργασίες  της  αρχικής  σύμβασης.  Με  απόφαση  του  Υπουργού

Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται το περιεχόμενο του «μητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα

σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδομένα και τα λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και η μορφή

των στοιχείων αυτών.
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Η παραλαβή διενεργείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του

χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Μετά από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας,

θεωρείται ότι η παραλαβή έχει διενεργηθεί αυτοδίκαια και η Προϊσταμένη Αρχή εκδίδει υποχρεωτικά σχετική

διαπιστωτική πράξη, επιβάλλονται δε στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές

ποινές  της  παρ.  3  του  άρθρου  141  του  Ν.4412/2016  όπως  ισχύει  σήμερα,  περί  πειθαρχικών  ευθυνών

διοικητικών οργάνων.

Για τη διενέργεια της παραλαβής η Προϊσταμένη Αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την

πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση

της  Διευθύνουσας  υπηρεσίας.  Η  επιτροπή  είναι  πενταμελής  και  αποτελείται  από:  α)  τρεις  (3)  τεχνικούς

υπαλλήλους  με  τους  αναπληρωτές  τους,  με  ειδικότητες  σχετικές  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης  που

ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ’ επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του

Προέδρου  που  προέρχεται  υποχρεωτικά  από  άλλη  αναθέτουσα  αρχή  και  β)  δύο  (2)  εκπροσώπους  του

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις

αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης

Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ ή του

ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής. Όταν ο φορέας που πρόκειται

να  χρησιμοποιήσει  το  έργο είναι  άλλος  από την  υπηρεσία  που το κατασκευάζει,  ένας  εκ  των τριών  (3)

τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει

εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ

ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως,  και  ο  πρόεδρος της  επιτροπής δικαιούνται  για τη διενέργεια της παραλαβής

ιδιαίτερη αμοιβή, η οποία καταβάλλεται από τις πιστώσεις  του έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών

Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι αμοιβές των μελών της επιτροπής παραλαβής,

ανά  συνεδρίαση  και  αναλόγως  με  το  οικονομικό  αντικείμενο  του  έργου  και  τις  τεχνικές  δυσχέρειες  της

παραλαβής.

Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και παραλαμβάνει, με πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της.

Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον

τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο.

Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφής από τον πρόεδρο ή μέλος της επιτροπής ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο

υπογράφεται από τους υπόλοιπους με μνεία των λόγων της αδυναμίας υπογραφής.

Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν τις

επιμετρήσεις,  καταγράφει  στο  πρωτόκολλο  τις  ποσότητες  της  τελικής  επιμέτρησης,  αιτιολογεί  τις

τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί ή

για υλικά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων

ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων. Πέραν των ως άνω παρατηρήσεων, η επιτροπή

δεν έχει δικαίωμα ελέγχου των οικονομικών παραμέτρων και των διαδικασιών της εκτέλεσης εν γένει του

έργου.  Η  επιτροπή  ελέγχει  επίσης,  κατά  το  δυνατόν,  την  ποιότητα  των  εργασιών  και  αναγράφει  στο

πρωτόκολλο  τις  παρατηρήσεις  της,  ιδίως  για  τις  εργασίες  που  κρίνονται  απορριπτέες  ή  ελαττωματικές,

ουσιώδεις ή επουσιώδεις που πρέπει να αποκατασταθούν ή παραδεκτές μεν, αλλά με μείωση της τιμής τους.

Ως επουσιώδεις θεωρούνται αποκλειστικά οι εργασίες που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, την
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ασφάλεια των χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους αδειοδοτήσεων του έργου. Κατόπιν των παρατηρήσεων

αυτών η Διευθύνουσα Υπηρεσία μεριμνά για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν διαπιστώθηκαν,

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 159  όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 77 του Ν.4782/2021,  περί

ακαταλληλότητας υλικών - ελαττωμάτων - παράλειψης συντήρησης.

Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος, με πρόσκληση που αποστέλλεται σύμφωνα με το

άρθρο  143  παρ.  1  του  Ν.4412/2016  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  62  του  Ν.4782/2021,  περί

κοινοποίησης στον ανάδοχο τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες προ της διενέργειας της παραλαβής. Η παραλαβή

γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία του αναδόχου, αν αυτός έχει  κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία

αυτήν περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνείται την υπογραφή του πρωτοκόλλου, του

κοινοποιείται  το  πρωτόκολλο.  Κατά  του πρωτοκόλλου μπορεί   ο  ανάδοχος  να  εκθέσει  απόψεις  μέσα  σε

προθεσμία  δέκα  (10)  ημερών.  Η  παραλαβή  ολοκληρώνεται  με  έγκριση  του  πρωτοκόλλου  από  την

Προϊσταμένη Αρχή,  αφού παρέλθει  η  προηγούμενη δεκαήμερη προθεσμία.  Κατά  της  απόφασης  έγκρισης

ασκείται  ένσταση,  κατά  το  άρθρο  174  του  Ν.4412/2016  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  87  του

Ν.4782/2021, περί διοικητικής επίλυσης συμβατικών διαφορών.

Αν η επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει την ύπαρξη ελαττωμάτων στο έργο και από την κοινοποίηση

της ειδικής διαταγής στον ανάδοχο, αναστέλλεται η προθεσμία της παραλαβής. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία

μεριμνά για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 3 του

άρθρου 159 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4782/2021, περί ακαταλληλότητας

υλικών - ελαττωμάτων – παράλειψης συντήρησης.

Μετά την αποκατάσταση των ελαττωμάτων, η Διευθύνουσα υπηρεσία ενημερώνει την Προϊσταμένη

Αρχή,  προκειμένου  να  συνεχισθεί  η  ανασταλείσα  διαδικασία  έγκρισης  του  πρωτοκόλλου.  Ουδεμία  άλλη

εκκρεμότητα  του  έργου ή οικονομικές  απαιτήσεις  του αναδόχου αποτελούν λόγο  για  την  αναστολή της

προθεσμίας παραλαβής.

Το  παρόν  έχει  ανάλογη  εφαρμογή  και  στις  περιπτώσεις  παραλαβής  τμημάτων  έργων  που

περατώθηκαν και μπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση, καθώς επίσης

και  σε  όλες  τις  περιπτώσεις  που  μια  εργολαβία  δεν  συνεχίζεται,  όπως  στις  περιπτώσεις  διάλυσης  και

έκπτωσης.

Μετά από την παραλαβή του έργου, ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα

περί κρυφών ελαττωμάτων (άρθρο 692).  Σε περιπτώσεις ειδικών έργων, με τα συμβατικά τεύχη μπορεί να

ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του αναδόχου και μετά την παραλαβή.

Οι  διατάξεις  της  προηγούμενης  παραγράφου  και  της  παραγράφου  3  του  άρθρου  178  του

Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, περί προδιαγραφών και κανονισμών έργων, εφαρμόζονται είτε η παραλαβή

διενεργηθεί πραγματικά είτε συντελεστεί αυτοδίκαια.

Η συντέλεση της παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων του αναδόχου

από την  εργολαβική  σύμβαση,  παρεκτός αν τούτες  έχουν  ήδη παραγραφεί,  σύμφωνα με  τις  ειδικότερες

διατάξεις του παρόντος.

Αν η παραλαβή συντελεστεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις ποσότητες

των εργασιών που εκτελέσθηκαν, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέφει το εργολαβικό αντάλλαγμα που

έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές.
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Απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή κάθε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

(Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθη» του

έργου.

Ο ανάδοχος συντάσσει φάκελο προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και λειτουργίας, με

βάση το  μητρώο του έργου και  εγχειρίδια  λειτουργίας  και  συντήρησης,  που  αφορούν  σε  φθορές  λόγω

συνήθους χρήσης του έργου. Επίσης,  ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει ψηφιακό αρχείο στο οποίο

περιέχονται φωτογραφικές αποτυπώσεις όλων των σταδίων του έργου και ιδίως, των εκτελεσθεισών αφανών

εργασιών. Αν ο ανάδοχος δεν προσκομίζει τα ανωτέρω έγγραφα, δύναται να καταπίπτει σε βάρος του το

είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.».

Άρθρο 27: Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.4412/2016 όπως αυτό ισχύει.

Με  την  επιφύλαξη  μικρότερων  προθεσμιών  που  προβλέπονται  στον  ν.  4412/16  τα  εν  γένει

δικαιώματα του αναδόχου από τη σύμβαση αποσβέννυνται και οποιαδήποτε εξ αυτών αξίωση παραγράφεται,

εάν  αυτά  δεν  ασκηθούν,  με  σχετική  αίτησή  του  προς  τη  διευθύνουσα  υπηρεσία,  μέσα  σε  προθεσμία

τεσσάρων (4) μηνών από την εμφάνιση της γενεσιουργού τους αιτίας.

Άρθρο 28: Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών
Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  174  του  Ν.4412/2016  όπως  αυτό  ισχύει  μετά  την

αντικατάσταση του από το άρθρο 87 του Ν. 4782/2021, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της

Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊσταμένης Αρχής ή του κυρίου του έργου, που προσβάλλουν για πρώτη

φορά δικαίωμα του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση απευθύνεται στο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις

κείμενες διατάξεις, αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, και ασκείται είτε με επίδοση με δικαστικό επιμελητή είτε

με  ηλεκτρονική  αποστολή,  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  15,  19,  29  και  50  του  ν.  4727/2020  (Α’  184),  στη

Διευθύνουσα  Υπηρεσία  ή  την  Προϊσταμένη  Αρχή  που  εξέδωσε  την  προσβαλλόμενη  πράξη  ή  στο

αποφαινόμενο όργανο, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της

πράξης ή τη συντέλεση της  παράλειψης. Η παράλειψη της  ως άνω επίδοσης ή ηλεκτρονικής αποστολής,

καθιστά την ένσταση απαράδεκτη.

Ένσταση  ασκείται  επίσης  και  κατά  πράξεων  της  Προϊσταμένης  Αρχής  ή  του  κυρίου  του  έργου,

εφόσον με τις πράξεις αυτές προκαλείται διαφωνία για πρώτη φορά. Στην περίπτωση αυτήν, η προθεσμία για

την άσκηση της ένστασης αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο.

Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  τα  προβλεπόμενα   στο  άρθρο  174  του  Ν.4412/2016  όπως  αυτό

τροποποιήθηκε με το άρθρο 87 του Ν. 4782/2021

  

Άρθρο 29: Δικαστική επίλυση διαφορών
Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  175  του  Ν.4412/2016  κάθε  διαφορά  μεταξύ  των

συμβαλλόμενων  μερών  που  προκύπτει  από  τη  σύμβαση  κατασκευής  δημόσιου  έργου  επιλύεται  με  την

άσκηση  προσφυγής  ή  αγωγής  στο  διοικητικό  εφετείο  της  περιφέρειας,  στην  οποία  εκτελείται  το  έργο.

Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται.
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Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο διοικητικό εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η ένσταση,

σύμφωνα με το άρθρο 174 του ν. 4412/16, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Δεν

απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς προδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο

της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα.  Ειδικά για δημόσια

έργα προϋπολογισμού άνω των 500.000 ευρώ, η δικάσιμος για τη συζήτηση της υπόθεσης προσδιορίζεται το

αργότερο εντός έξι (6) μηνών. Οι διάδικοι υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά την πρώτη συζήτηση όλα τα

αποδεικτικά μέσα. Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του

νόμου. Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί  στο διοικητικό εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση

αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο

προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το ζητήσει ο ίδιος.

Η  συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μια δικάσιμο. Ένορκες βεβαιώσεις

ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από

κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να

δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο και

αρκεί πιθανολόγηση. Οι αποφάσεις του διοικητικού εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές.

Η αίτηση  αναίρεσης κατά των αποφάσεων του διοικητικού εφετείου ενώπιον του Συμβουλίου της

Επικρατείας επιτρέπεται για τους προβλεπόμενους  νόμιμους λόγους  αναίρεσης.  Αν από την εκτέλεση της

απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, μπορεί να διαταχθεί με αίτηση κάποιου

από τους διαδίκους η ολική ή η εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο

παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή

εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, χωρίς

υποχρεωτική  κλήτευση  των  διαδίκων,  το  αρμόδιο  τμήμα  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας,  το  οποίο

συγκροτείται  από  τρία  (3)  μέλη,  στα  οποία  περιλαμβάνεται  υποχρεωτικά  ο  εισηγητής  της  υπόθεσης.  Η

απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους

έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.

Αν ο κύριος του έργου ασκήσει αναίρεση, με αίτηση του αναδόχου, μπορεί μέχρι την εκδίκασή της να

γίνει συμβιβασμός.  Για το συμβιβασμό εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ή του

αρμόδιου οργάνου των φορέων που εκτελούν δημόσια έργα, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού

Συμβουλίου.  Μετά  την  αποδοχή  αυτής  από  τον  ανάδοχο,  ο  κύριος  του  έργου ή  ο  φορέας  κατασκευής

παραιτείται από την αναίρεση.

Αν ο ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα

μέλη της, που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική ομοδικία.

Άρθρο 30: Έκπτωση αναδόχου
Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  160  του  Ν.4412/2016  όπως  αυτό  ισχύει  μετά  την

τροποποίηση του από το άρθρο 78 του Ν. 4782/2021, αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του

υποχρεώσεις  ή  δεν  συμμορφώνεται  με  τις  γραπτές  εντολές  της  υπηρεσίας,  που  είναι  σύμφωνες  με  τη

σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία.

36



Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει μία από τις παρακάτω

περιπτώσεις:

α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του μηνός από της υπογραφής της σύμβασης, την έναρξη των εργασιών ή

την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στη σύμβαση.

β) Υπερβεί με υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του μηνός, τον προβλεπόμενο στη σύμβαση χρόνο για

την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης.

γ) Υπερβεί με υπαιτιότητά του και κατ’ επανάληψη, κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, τμηματική προθεσμία

του  εγκεκριμένου  χρονοδιαγράμματος.  Για  να  κινηθεί  η  διαδικασία  έκπτωσης  στην  περίπτωση  αυτήν

απαιτείται  η  κοινοποίηση  δύο  (2)  τουλάχιστον  σχετικών  εγγράφων  προειδοποιήσεων  της  Διευθύνουσας

Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο. Κατ’ εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά ο ανάδοχος έχει

ήδη  εκτελέσει  εργασίες  που  αντιστοιχούν  σε  ποσοστό  τουλάχιστον  ογδόντα  τοις  εκατό  (80%)  του

συμβατικού αντικειμένου, όπως έχει  διαμορφωθεί με τις υπογραφείσες συμπληρωματικές συμβάσεις,  είναι

δυνατή η χορήγηση παράτασης των προθεσμιών προς το συμφέρον του έργου, έστω κι αν η καθυστέρηση

των  εργασιών  οφείλεται  σε  υπαιτιότητά  του.  Η  παράταση  χορηγείται  στην  περίπτωση  αυτήν  χωρίς

αναθεώρηση τιμών και με επιβολή όσων προβλέπονται στο άρθρο 148 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, περί

ποινικών ρητρών για παραβίαση προθεσμιών.

δ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις

προδιαγραφές.  Για  να  κηρυχθεί  ο  ανάδοχος  έκπτωτος  για  τον  λόγο  αυτόν πρέπει  να  έχει  προηγηθεί,

τουλάχιστον μία φορά, η εφαρμογή του άρθρου 159 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, περί ακαταλληλότητας

υλικών - ελαττωμάτων – παράλειψης συντήρησης, για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να

έχει απορριφθεί η ασκηθείσα κατ’ άρθρο 174 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ένστασή του.

ε) Παρεκκλίνει επανειλημμένα από τα εγκεκριμένα σχέδια ή παραλείπει συστηματικά την τήρηση των κανόνων

ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην

περίπτωση αυτήν απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της

Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.

στ) Διαπιστωθεί, ότι προσκόμισε πλαστή εγγυητική επιστολή ή ότι προσκόμισε πλαστά δικαιολογητικά του

άρθρου  103  του  Ν.4412/2016  όπως  ισχύει,  ,  περί  πρόσκλησης  για  υποβολή  δικαιολογητικών  κατά  την

υπογραφή της σύμβασης.

Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 143

του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,  περί  κοινοποίησης  στον ανάδοχο  -  εκπροσώπησης,  ειδική  πρόσκληση της

Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εκτός της περίπτωσης της παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,

περί κατακύρωσης - σύναψης σύμβασης, η οποία αναφέρεται απαραίτητα στις διατάξεις του άρθρου αυτού

και  περιλαμβάνει  συγκεκριμένη  αναλυτική  περιγραφή  ενεργειών  ή  εργασιών  που  πρέπει  να  εκτελέσει  ο

ανάδοχος μέσα στην τασσόμενη προθεσμία,  με εκτίμηση του κόστους,  εφόσον αφορούν τιμολογούμενες

εργασίες. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που απαιτείται κατά

την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών. Δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη

από δέκα (10) ημέρες, ούτε και μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες.

Όταν ζητείται η λήψη μέτρων για την αποτροπή επείγοντος κινδύνου, η προθεσμία που τάσσεται

μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.
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Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και η έκπτωση κηρύσσεται άμεσα,

ύστερα από προηγούμενη ακρόαση, κατόπιν κλήσης η οποία επιδίδεται προ πέντε (5) ημερών, με απόφαση

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος υποπίπτει, αποδεδειγμένα, σε ένα από τα

αδικήματα ή τα πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν τον αποκλεισμό του, σύμφωνα με τη διακήρυξη του

διαγωνισμού στον οποίο  αναδείχθηκε  ανάδοχος,  εφαρμοζόμενων κατά τα  λοιπά των παρ. 6  έως 12 του

άρθρου 160 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

Παρά  την  κοινοποίηση της  ειδικής  πρόσκλησης  και  τις  προθεσμίες  που τάσσει  για  την  εκτέλεση

συγκεκριμένων  εργασιών  ή  ενεργειών,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  τηρεί  τις  εκ  της  συμβάσεως

υποχρεώσεις  του,  για  την  εμπρόθεσμη εκτέλεση των έργων ή τμημάτων του  και  υφίσταται  τις  νόμιμες

συνέπειες από την υπέρβαση των συμβατικών προθεσμιών.

Αν η προθεσμία που τέθηκε με την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί με

το περιεχόμενό  της,  κηρύσσεται  έκπτωτος  αμέσως και  πάντως πριν από την  παρέλευση δεκαπέντε (15)

ημερών από την πάροδο της προθεσμίας, με απόφαση του προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στην

απόφαση προσδιορίζονται οι εργασίες και ενέργειες που εκτέλεσε ο ανάδοχος, σε συμμόρφωση προς την

ειδική πρόσκληση και αιτιολογείται η έκπτωση, με αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και τις ενέργειες

ως προς τις οποίες δεν συμμορφώθηκε.

Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση από

την  αρμόδια  προς  τούτο  αρχή,  η  έκπτωση  καθίσταται  οριστική.  Αν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα  ένσταση,

αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί  και ο ανάδοχος υποχρεούται να

συνεχίσει τις εργασίες της εργολαβίας. 

Αν μετά την κήρυξη της έκπτωσης και πριν από την οριστικοποίησή της ο ανάδοχος εξακολουθεί να

παραμελεί τις υποχρεώσεις του, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να επέμβει για την αποτροπή ενδεχόμενων

κινδύνων για το έργο και εκτελεί τις απαιτούμενες προς τούτο εργασίες σε βάρος και για λογαριασμό του

αναδόχου. Επίσης, εκτελεί τις απαραίτητες κατεπείγουσες εργασίες μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης και

μέχρι τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης των υπολειπόμενων εργασιών, από την αρμόδια Προϊσταμένη

Αρχή. Η εκτέλεση των εργασιών της παρούσας γίνεται με απευθείας εντολή ανάθεσης σε άλλον εργολήπτη ή

με  πρόχειρο  διαγωνισμό  ή  με  αυτεπιστασία,  η  οποία  εκδίδεται  από  τον  προϊστάμενο  της  Διευθύνουσας

Υπηρεσίας.

Αν η έκπτωση καταστεί οριστική, ο ανάδοχος αποξενώνεται και αποβάλλεται αμέσως από το έργο και

η  εργολαβία  εκκαθαρίζεται  το  συντομότερο  δυνατό.  Κατ’  εξαίρεση,  μπορεί  να  επιτραπεί  στον  έκπτωτο

ανάδοχο να συμπληρώσει ημιτελείς εργασίες, ώστε να καταστεί δυνατή η επιμέτρησή τους ή να εκτελέσει

εργασίες προς άρση ή αποτροπή κινδύνων.

Κατά  του  οριστικά  έκπτωτου  αναδόχου  επέρχονται  αθροιστικά  οι  εξής  συνέπειες,  τις  οποίες

υποχρεούται να υλοποιήσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός μηνός από την οριστικοποίηση της έκπτωσης:

α) Καθίσταται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής, προσαυξημένο με τους νόμιμους

τόκους, και εισπράττεται από τον κύριο του έργου με κατάπτωση ανάλογου ποσού της αντίστοιχης εγγύησης.

β) Καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική ποινική ρήτρα, το σύνολο των εγγυήσεων για την καλή

εκτέλεση του έργου, όπως ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,περί εγγυήσεων, και κατά
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μέγιστο  μέχρι  το  υπολειπόμενο  προς  κατασκευή  ποσό  της  σύμβασης  και  εφόσον  ληφθεί  υπόψη  προς

επιστροφή αρνητικός λογαριασμός.

γ)  Καταπίπτει  το  σύνολο  των  ποινικών  ρητρών  που  προβλέπονται  για  την  υπέρβαση  της  συνολικής

προθεσμίας περαίωσης του έργου και για τις τμηματικές προθεσμίες. Οι ποινικές ρήτρες περιλαμβάνονται στον

εκκαθαριστικό λογαριασμό της έκπτωτης εργολαβίας

Για την εκκαθάριση της εργολαβίας, η απόφαση οριστικοποίησης της έκπτωσης ή η τελευταία ημέρα

της προθεσμίας ένστασης αν αυτή δεν ασκήθηκε, αποτελεί συγχρόνως και βεβαίωση περαίωσης του έργου,

καλείται  δε,  ο έκπτωτος ανάδοχος να υποβάλει  την τελική επιμέτρηση των εργασιών που έχει  εκτελέσει

εφαρμοζομένου  κατά  τα  λοιπά  του  άρθρου  151  του  Ν.4412/2016  όπως  ισχύει,  περί  επιμετρήσεων.  Αν

αμελήσει την υποχρέωσή του αυτήν, ο επιβλέπων μηχανικός προβαίνει στη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης

στην οποία περιλαμβάνονται διακριτά τυχόν ημιτελείς εργασίες, καθώς και εισκομισθέντα υλικά, καλώντας τον

έκπτωτο ανάδοχο να παραστεί. Η τελική επιμέτρηση ελέγχεται και εγκρίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία

εντός μηνός από της υποβολή της  και  κοινοποιείται στον έκπτωτο ανάδοχο,ο οποίος μπορεί  να υποβάλει

ένσταση. Κατ’ εξαίρεση ημιτελείς εργασίες και εισκομισθέντα στο εργοτάξιο υλικά που περιλαμβάνονται στην

επιμέτρηση, δύναται κατά την κρίση της διευθύνουσας υπηρεσίας να θεωρηθούν ότι είναι χρήσιμα για τον

κύριο  του έργου,  εν όψει  της,  προοπτικής  συνέχισής  του.  Η παραλαβή του έργου στις  περιπτώσεις  του

παρόντος γίνεται κατά τους ορισμούς του άρθρου 172 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, περί παραλαβής, χωρίς

να απαιτείται να παρέλθει ο χρόνος εγγύησης του άρθρου 171 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, περί χρόνου

υποχρεωτικής συντήρησης των έργων. 

Αν, μετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση

του  έργου,  προσκαλεί  τον  επόμενο  κατά  σειρά  μειοδότη  του  διαγωνισμού,  στον  οποίο  αναδείχθηκε  ο

έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις  και  βάσει  της  προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό. Η σύμβαση

εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει

στην  Προϊσταμένη  Αρχή  έγγραφη και  ανεπιφύλακτη  αποδοχή  της.  Η  άπρακτη  πάροδος  της  προθεσμίας

θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης,

η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί  τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια

διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο

έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση,

κατά τις οικείες διατάξεις.

Η διαδικασία της παρούσας δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η Προϊσταμένη Αρχή κρίνει,

ότι  οι  παραπάνω  προσφορές  δεν  είναι  ικανοποιητικές  για  τον  κύριο  του  έργου  ή  έχουν  επέλθει  λόγω

εφαρμογής  νέων  κανονισμών  αλλαγές  στον  τρόπο  κατασκευής  του  έργου,  ενώ  μπορεί  να  εφαρμόζεται

αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπιν

πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου κατά τις κείμενες διατάξεις.
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Άρθρο 31: Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης
Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  161  του  Ν.4412/2016  όπως  αυτό  ισχύει  μετά  την

τροποποίηση του από το άρθρο 79 του Ν. 4782/2021,  η σύμβαση διαλύεται  από την κοινοποίηση στον

ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν με τη

διαταγή  αυτήν  ορίζεται  μεταγενέστερος  χρόνος  διάλυσης,  για  να  εκτελεσθούν  οριζόμενες  στη  διαταγή

εργασίες. 

Ο ανάδοχος  μπορεί  να  ζητήσει,  από  την  πλευρά του,  διάλυση  της  σύμβασης  σύμφωνα  με  όσα

προβλέπονται στο άρθρο 161 του Ν.4412/2016 όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο

79 του Ν. 4782/2021

Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης:

α) Αν μετά από την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις

(3) μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, εκτός αν στη σύμβαση ορίζεται

διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών.

β) Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν είτε με διαταγή είτε από υπαιτιότητα του φορέα

κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της

διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την υποβολή ειδικής δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη.

γ)  Σε  περίπτωση διακοπής για  καθυστέρηση πληρωμών, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 152, περί

λογαριασμών, μετά δίμηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών.

δ) Αν η καθυστέρηση των εργασιών υπερβεί την οριακή προθεσμία. Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου

50 απαιτείται η διακοπή να καταλαμβάνει τόσο τις εργασίες κατασκευής όσο και εκείνες της μελέτης.

ε) Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει , περί γενικών

υποχρεώσεων αναδόχου, ή αν παρέλθουν οι προθεσμίες του άρθρου 148, περί ποινικών ρητρών.

Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών,

ο ανάδοχος  υποβάλλει  την  ειδική  δήλωση  διακοπής  των εργασιών στον  προϊστάμενο  της  Διευθύνουσας

Υπηρεσίας. Με τη δήλωση αυτήν:

α) Καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου,

η οποία προκαλεί τη διακοπή των εργασιών.

β) Δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών και

για την εκτίμηση της αξίας τους.

γ) Περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από

αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του

έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση.

Δήλωση που δεν περιλαμβάνει  τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. Η δήλωση

κοινοποιείται και στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται με τον φορέα κατασκευής του έργου.

Μετά  από  την  επίδοση  της  ειδικής  δήλωσης  κατά  την  παρ.  3  του  Ν.4412/2016  όπως  ισχύει, η

Διευθύνουσα Υπηρεσία εξακριβώνει  μέσα σε δεκαπέντε (15)  ημέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει

απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόμενο της δήλωσης. Σε περίπτωση απράκτου παρόδου της

άνω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι απορρίφθηκε σιωπηρά η δήλωση του αναδόχου.
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Αν περάσει διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την υποβολή της ειδικής δήλωσης του

αναδόχου, για διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου ή δύο

(2)  μηνών,  σε  περίπτωση  καθυστέρησης  πληρωμών,  ο  ανάδοχος  μπορεί  να  ζητήσει  τη  διάλυση  της

σύμβασης.  Στην  περίπτωση  αυτή,  τα  στοιχεία  των  προηγούμενων  παραγράφων  συνεκτιμώνται  για  το

σχηματισμό γνώμης στο αίτημα του αναδόχου.

Αν ο ανάδοχος ζητήσει  τη διάλυση της σύμβασης,  λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας με

υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, η απόφαση της Διευθύνουσας υπηρεσίας πρέπει

να κοινοποιηθεί αμελλητί στον ανάδοχο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Μέχρι τότε, όπως και σε

περίπτωση  απορριπτικής  απόφασης,  οι  εργασίες  συνεχίζονται  μέχρι  την  επίλυση  της  σχετικής  διαφοράς,

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το δικαίωμα του αναδόχου για αίτηση διάλυσης της σύμβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται

από τις περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 άρθρου 161 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ασκείται μόνο μετά πάροδο

τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, αν σε αυτή δεν ορίζεται  διαφορετικά σχετικά με την

έναρξη των εργασιών ή από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής των εργασιών. Η αίτηση επιδίδεται με

δικαστικό επιμελητή στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και  κοινοποιείται  στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν

ταυτίζεται με τον φορέα κατασκευής του έργου. Για την αίτηση αποφασίζει η Διευθύνουσα Υπηρεσία που

κοινοποιεί την απόφασή της στην προϊσταμένη αρχή.

Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται διαφορετικά, αν δεν εκδοθεί απόφαση μέσα σε δύο (2) μήνες

από την επίδοση της αίτησης στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, θεωρείται ότι η αίτηση έγινε δεκτή. Η αποδοχή της

διάλυσης επέχει  τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης της

σύμβασης, μπορεί να διενεργηθεί η παραλαβή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης, αν

από τη φύση των εργασιών δεν δικαιολογείται η συντήρησή τους, ούτε απαιτείται η δοκιμασία του χρόνου.   

Άρθρο 32: Ματαίωση διάλυσης
Σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, σε περίπτωση που ο ανάδοχος

συμφωνεί μπορεί να ματαιωθεί η διάλυση, αφού αποζημιωθεί ο ανάδοχος για τις θετικές του μόνο ζημίες που

προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών.

Για  τη  ματαίωση  της  διάλυσης,  ο  ανάδοχος  υποβάλλει  οίκοθεν  ή  ύστερα  από  πρόσκληση  της

υπηρεσίας σχετική αίτηση με στοιχεία υπολογισμού της αποζημίωσης που αξιώνει. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία

διαβιβάζει την αίτηση στην προϊσταμένη αρχή, με ταυτόχρονη σχετική εισήγησή της. Η προϊσταμένη αρχή

συγκροτεί επιτροπή που ερευνά το βάσιμο των απαιτήσεων του αναδόχου και εκτιμά το ύψος των θετικών

ζημιών που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών. Η επιτροπή μπορεί

να ζητήσει από τον ανάδοχο πληροφορίες και συμπληρωματικά στοιχεία.

Η  ματαίωση  διάλυσης  της  σύμβασης  και  η  σχετική  αποζημίωση  εγκρίνονται  με  απόφαση  της

προϊσταμένης αρχής. Η έγκριση ματαίωσης της διάλυσης γίνεται μετά από προηγούμενη γραπτή αποδοχή του

ύψους της αποζημίωσης από τον ανάδοχο. Η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από αυτή που έχει

εκτιμήσει η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου, εκτός αν πρόκειται για διόρθωση ή συμπλήρωση των

στοιχείων της έκθεσης της επιτροπής. Με την έγκριση της ματαίωσης μπορεί να εγκριθούν και οι αναγκαίες

προσαρμογές στις προθεσμίες του έργου.
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Δ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

Άρθρο 33: Μητρώο έργου
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει το Μητρώο του έργου που θα εκτελεστεί, όπως αυτό θα

κατασκευαστεί τελικά, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1956/07-06-2017 και όσα αναφέρονται παρακάτω.

Σχέδια: Λεπτομερή σχέδια με την ένδειξη ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ: γενική οριζοντιογραφία, αρχιτεκτονικά

και στατικά σχέδια και σχέδια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όλων των κατασκευών.

Τεύχη: Τεύχος τεχνικής έκθεσης που θα αναφέρεται στις δυσχέρειες που ανέκυψαν κατά την κατασκευή, σε

ειδικά  τεχνικά  χαρακτηριστικά  του  έργου,  στις  ανάγκες  μελλοντικής  συντήρησης,  στον  απολογισμό

ποσοτήτων και κόστους του έργου, όπως επίσης και σε κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση της Υπηρεσίας

θα μπορούσε μελλοντικά να χρησιμεύσει στο έργο.

Θα  ληφθούν  και  θα  εκτυπωθούν  κατά  τα  διάφορα  στάδια  εκτέλεσης  του  έργου  έγχρωμες

φωτογραφίες που θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστό, ευπαρουσίαστο τεύχος.

Στο εξώφυλλο των τευχών θα εκτυπωθεί ο τίτλος του έργου, σύμφωνα με υπόδειγμα που θα εγκριθεί από τη

Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Συνολικά, θα υποβληθούν  δύο (2) σειρές τευχών και σχεδίων και φωτογραφιών του μητρώου του

έργου, τοποθετημένες σε ξεχωριστές ευπαρουσίαστες θήκες.

Τα παραπάνω θα παραδίδονται και  σε ηλεκτρονική μορφή (σχέδια  AutoCad,  word,  excel κλπ) τα

οποία θα είναι αριθμημένα και θα φέρουν τα εξής:

α) το όνομα της Αναδόχου Εταιρίας ή Κοινοπραξίας

β) τον τίτλο των παραδοτέων

γ) τη θέση του κατασκευασθέντος τμήματος

δ) τα περιεχόμενα των ηλεκτρονικών μέσων ηλεκτρονικά (σε μορφή αρχείου κειμένου) και σε

έντυπη μορφή.

Για το παραπάνω μητρώο δεν θα καταβληθεί αμοιβή στον Ανάδοχο, γιατί θεωρείται ότι η δαπάνη του

περιλαμβάνεται ανηγμένα στις τιμές μονάδας της προσφοράς του Αναδόχου. Η σύνταξη του μητρώου του

έργου αποτελεί τμήμα της εργολαβίας.

Επίσης, ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει φάκελο προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και

λειτουργίας με βάση το μητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης , που αφορούν σε

φθορές λόγω συνήθους χρήσης του έργου ( παρ. 8 , άρθρου 170 του ν. 4412/2016).

Η εργολαβία δεν θεωρείται ότι έχει περαιωθεί αν δεν υποβληθεί το παραπάνω μητρώο

(όπως και το ΣΑΥ, ΦΑΥ) για τη διενέργεια της παραλαβής. Επισημαίνεται ότι μετά την περαίωση

των εργασιών μέσα σε δύο (2) μήνες υποβάλλεται από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση και το

μητρώο του έργου.   
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Άρθρο 34: Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο

34.1 Εργατική νομοθεσία
Ο ανάδοχος έχει  την υποχρέωση για  την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας,  των

διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα

του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή

επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: ΠΔ 305/96 (άρθ. 7-9), Ν. 3850/2010

(άρθ. 42), Ν. 4412/2016 (άρθ. 138 παρ.7, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 του Ν.4782/2021) όπως

ισχύουν σήμερα .

34.2 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
 Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και

να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν. 4412/2016 (άρθ. 138 παρ.7), όπως ισχύει.

 Να λαμβάνει  μέτρα προστασίας σύμφωνα με  την  ισχύουσα νομοθεσία στο  Σχέδιο Ασφάλειας  και

Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις  του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01,

ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις

ενδεχόμενες  τροποποιήσεις  ή  άλλες  αναγκαίες  αναπροσαρμογές  των μελετών κατά  τη  φάση της

μελέτης και της κατασκευής του έργου: άρθ. 138 παρ.7 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

 Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να

τους  ενημερώνει  /  εκπαιδεύει  για  την  αναγκαιότητα  της  τήρησης  των  μέτρων αυτών  κατά  την

εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και

υγείας : ΠΔ 1073/81 (άρθ. 111), ΠΔ 305/96 (άρθ. 10,11), Ν.3850/10 (άρθ. 42- 49) όπως ισχύουν

σήμερα. 

Για την σωστή εφαρμογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από

αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και

τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το

έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).

34.3  Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να
τηρεί τα ακόλουθα:

34.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ)

 Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των

προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα

υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20

εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (άρθ.

3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του

ΠΔ 305/96.
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 Να συντάξει  ΣΑΥ  για  το  έργο  σύμφωνα  με  το  ΣΑΥ της  μελέτης  και  την  κείμενη  νομοθεσία  και

σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει  στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του

δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών,

πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). και να το υποβάλει στην Υπηρεσία εντός τριάντα

(30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης

 Να  αναπροσαρμόσει  το  ΣΑΥ  ώστε  να  περιληφθεί  σε  αυτό  εργασίες  που  θα  προκύψουν  λόγω

τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την

ισχύουσα  νομοθεσία,  μέτρα  ασφάλειας  και  υγείας  :  ΠΔ  305/96  (άρθ.  3  παρ.9)  και  ΥΑ

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016 άρθ. 138

παρ.7.

 Να τηρήσει το ΣΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (άρθ. 3 παρ.10) και ΥΑ

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.  2.9Δ)  του  (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ  και  να  τα  έχει  στη  διάθεση  των  ελεγκτικών

αρχών. 

 Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας

(ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα

εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Το ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με

τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόμενο των ΣΑΥ και ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρθ.3 παρ. 5- 7) και στις ΥΑ :

ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001  (άρθ.  3)  και  ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002  (παρ.2.9)  του  (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ  οι  οποίες

ενσωματώθηκαν στο Ν.4412/2016 άρθ. 138 παρ.7.

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (άρθ. 3 παρ.4), όταν: 

 Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του

ενός συνεργεία στην κατασκευή.

 Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.Δ.305/96 (άρθ. 12

παράρτημα ΙΙ).

 Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.

 Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος

νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου υγείας (ΣΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση

Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011)

και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.
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3.  Ο  ΦΑΥ καθιερώνεται  ως  απαραίτητο  στοιχείο  για  την  παραλαβή  κάθε  Δημόσιου  Έργου :  ΥΑ

ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 άρθ.(170 και 172)

όπως ισχύει σήμερα σύμφωνα με αρ.86 ν.4782/21 .

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το

συνοδεύει  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  ζωής  του  :  ΠΔ  305/96  (αρθ.3  παρ.11)  και  ΥΑ

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην

ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

34.3.2  Ανάθεση  καθηκόντων  σε  τεχνικό  ασφαλείας,  γιατρό  εργασίας  –  τήρηση
στοιχείων ασφάλειας και υγείας

Ο ανάδοχος υποχρεούται :

1. Να  αναθέσει  καθήκοντα  τεχνικού  ασφαλείας  αν  στο  έργο  απασχολήσει  λιγότερους  από  50

εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (άρθ. 8 παρ.1 και άρθ. 12 παρ.4).

2. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και

άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (άρθ. 8 παρ.2 και άρθ. 4 έως 25).

3. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός

της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να

συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται

εγγράφως από τον ανάδοχο  και  αντίγραφό της  κοινοποιείται  στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας,

συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (άρθ. 9).

4. Στα  πλαίσια  των  υποχρεώσεων  του  αναδόχου  καθώς  και  των  :  τεχνικού  ασφαλείας  και  ιατρού

εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :

 Γραπτή  εκτίμηση  προς  τον  ανάδοχο,  από  τους  τεχνικό  ασφάλειας  και  ιατρό  εργασίας,  των

υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων

εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10

(άρθ. 43 παρ. 1 α και παρ.3-8).

 Βιβλίο  υποδείξεων  τεχνικού  ασφαλείας  και  γιατρού  εργασίας  στο  οποίο  θα  αναγράφουν  τις

υποδείξεις τους ο τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17

παρ.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το

βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από

την  αρμόδια  επιθεώρηση  εργασίας.  Αν  ο  ανάδοχος  διαφωνεί  με  τις  γραπτές  υποδείξεις  και

συμβουλές  του  τεχνικού  ή  του  ιατρού  εργασίας  (Ν.3850/10  άρθ.  20  παρ.4  ),  οφείλει  να

αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε)

ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται
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από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον

επιθεωρητή εργασίας και μόνο.

 Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να

το  θέτει  στη  διάθεση  των  αρμόδιων  αρχών  Ν.3850/10  (άρθ.  43  παρ.2β).  Τα  μέτρα  που

λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο

υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις

εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού

οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και

εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία

που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43

παρ.2α).

 Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα

εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (άρθ. 43 παρ.2γ).

 Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (άρθ. 18 παρ.9).

34.3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  στο  εργοτάξιο  Ημερολόγιο  Μέτρων  Ασφάλειας  (ΗΜΑ),  όταν

απαιτείται  εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση  στην  αρμόδια  επιθεώρηση  εργασίας,  πριν  την  έναρξη  των

εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984

του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.

Το  ΗΜΑ  θεωρείται,  σύμφωνα  με  την  παραπάνω  Υ.Α,  από  τις  κατά  τόπους  Δ/νσεις,  Τμήματα  ή

Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/

νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά

τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας,

κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρθ.8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/

208 /12-9-2003.

34.3.4  Συσχετισμός  Σχεδίου  Ασφάλειας  Υγείας  (ΣΑΥ)  και  Ημερολόγιου  Μέτρων
Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το

Η.Μ.Α. Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός

του  ΣΑΥ  και  επίσης  σε  ειδική  στήλη  του,  να  γίνεται  παραπομπή  των  αναγραφόμενων  υποδείξεων  /

διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος

της πρόληψης του ατυχήματος.

34.4  Απαιτούμενα  μέτρα ασφάλειας  και  υγείας  κατά  την  εκτέλεση όλων  των
εργασιών στο εργοτάξιο.

34.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί  στο εργοτάξιο,  κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω

μέτρα ασφάλειας και υγείας :
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 Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με

ιδιαίτερη  προσοχή  στη  σήμανση  και  περίφραξη  των  επικίνδυνων  θέσεων  :  ΠΔ  105/95,  ΠΔ

305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).

 Τον  εντοπισμό  και  τον  έλεγχο  προϋπαρχουσών  της  έναρξης  λειτουργίας  του  εργοταξίου

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών

έξω από το  εργοτάξιο,  ώστε  να παρέχεται προστασία  στους  εργαζόμενους  από τον κίνδυνο

ηλεκτροπληξίας :  ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79),  ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.  IV μέρος Β, τμήμα II,

παρ.2).

 Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων

κλπ)  και  τα  απαιτούμενα  μέτρα  προστασίας  των  εργαζομένων  από  τους  κινδύνους  των

εγκαταστάσεων αυτών : Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α,

παρ.6).

 Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής -

διάσωσης  και  εξόδων  κινδύνου,  πυρασφάλεια,  εκκένωση  χώρων  από  τους  εργαζόμενους,

πρόληψη  -  αντιμετώπιση  πυρκαγιών  &  επικίνδυνων  εκρήξεων  ή  αναθυμιάσεων,  ύπαρξη

πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρθ.92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3,

4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).

 Την  εξασφάλιση  παροχής  πρώτων  βοηθειών,  χώρων  υγιεινής  και  υγειονομικού  εξοπλισμού

(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81

(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14).

 Την  εξασφάλιση  της  δωρεάν  χορήγησης  Μέσων  Ατομικής  Προστασίας  (ΜΑΠ)  στους

εργαζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες

ζώνες  ασφαλείας,  γυαλιά,  κλπ,  εφόσον τους  ενημερώσει  εκ των προτέρων  σχετικά  με  τους

κινδύνους  από  τους  οποίους  τους  προστατεύει  ο  εξοπλισμός  αυτός  και  τους  δώσει  σαφείς

οδηγίες  για  τη  χρήση  του  :  Π.Δ.  1073/81(αρ.102-108),  Ν.1430/84  (αρ.16-18),  ΚΥΑ

Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94,

Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).

34.4.2  Εργοταξιακή  σήμανση  –  σηματοδότηση,  συστήματα  ασφαλείας,  φόρτωση  -
εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ

Ο ανάδοχος υποχρεούται :

α.  Να προβεί  στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των

πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με :

- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΟΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων»

(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΟΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή

διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών

που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »
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- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρθ.9 – 11 και άρθ. 52 ) και την τροπ.

αυτού : Ν.3542/07 (αρθ.7-9 και άρθ. 46).

β.  Να τηρεί  τις  απαιτήσεις  ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης  υλικών στις  οδούς,

κατάληψης  τμήματος  οδού  και  πεζοδρομίου :  Ν.  2696/99  (άρθ.  47,  48)  και  η τροπ.  αυτού:  Ν.

3542/07 (άρθ. 43,44).

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις

απαιτήσεις  ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των

κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ :

ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (άρθ. 8.δ και άρθ. 12, παραρτ.IV μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10

(άρθ. 31,35).

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης,

αποθήκευσης,  στοίβασης,  ρίψης  και  μεταφοράς  υλικών  και  άλλων  στοιχείων  :  ΠΔ  216/78,  ΠΔ

1073/81 (άρθ. 85-91),  ΚΥΑ 8243/1113/91 (άρθ. 8),  ΠΔ 305/96 [άρθ. 8 (γ, ε,  στ,  ζ)  και  αρθ.12

παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν.

3542/07 (αρ.30).

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν :

α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας

και  της  ράχης  από  χειρωνακτική  διακίνηση  φορτίων  :  ΠΔ  397/94,  δ)  προστασία  από  φυσικούς,

χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρθ. 36-41), ΠΔ 82/10.

34.4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2):

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

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

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

ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν

1430/84 (άρθ. 11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00

και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9),

ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).

β.  Τα  μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (άρθ. 12  παραρτ.  IV,  μέρος Β’, τμήμα ΙΙ,

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

  Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας

  Άδεια κυκλοφορίας

 Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.

 Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)

 Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (άρθ. 12, παραρτ. IV,  μέρος Β΄,

τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια

χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.
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 Βεβαίωση  ασφαλούς  λειτουργίας  του  εξοπλισμού  εργασίας  (ορθή  συναρμολόγηση  -

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

αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (άρθ. 4α παρ.3 και 6).

 Πιστοποιητικό  επανελέγχου  ανυψωτικού  μηχανήματος,  οδηγίες  χρήσης,  συντήρησης  και

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

και άρθ. 4. παρ.7 ).

34.5 Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και
υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το
είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  στο  εργοτάξιο,  πέρα  από  τα  προαναφερόμενα,  πρόσθετα

απαιτούμενα  μέτρα  ασφάλειας  και  υγείας,  κατά  περίπτωση,  ανάλογα  με  το  είδος  των  εργασιών  του

εκτελούμενου έργου.

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα :

34.5.1 Κατεδαφίσεις
Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93,

ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ

Φ.6.9/13370/1560/95  και  ΥΑ  Φ6.9/25068/1183/96,  ΠΔ  305/96  (αρ.  12,  παραρτ.IV  μέρος  Β  τμήμα  II,

παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06,

ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.

34.5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και  αντοχή

κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95

και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος

Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ).

34.5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος,
Εργασίες σε στέγες

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44),  Ν.1430/84 (αρ. 7-10),  ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-

6,14 ).

34.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96,  99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ),

Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.
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34.5.5  Κατασκευή  δομικών έργων  (κτίρια,  γέφυρες,  τοίχοι  αντιστήριξης,  δεξαμενές,
κλπ.)

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33,  αρ.98),  ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.  ΙΙΙ),  ΠΔ

305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12).

34.5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες

που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη

χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89

και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/

Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ

455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10).
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34.6  Κατάλογος  με  τα  νομοθετήματα  και  τις  κανονιστικές  διατάξεις  που
περιλαμβάνουν  τα  απαιτούμενα  μέτρα  ασφάλειας  και  υγείας  στο
εργοτάξιο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»

Α. ΝΟΜΟΙ

Ν. 495/76

Ν. 1396/83

Ν. 1430/84

Ν. 2168/ 93

Ν. 2696/99

Ν. 3542/07

Ν. 3669/08

Ν. 3850/10

Ν. 4030/12

Ν. 4412/16

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Π. Δ. 413/77

Π. Δ. 95/78

Π. Δ. 216/78

Π. Δ. 778/80

Π. Δ. 1073/81

Π. Δ. 225/89

Π. Δ. 31/90

Π. Δ. 70/90

Π. Δ. 85/91

Π. Δ. 499/91

Π. Δ. 395/94

Π. Δ. 396/94

Π. Δ. 397/94

Π. Δ. 105/95

Π. Δ. 455/95

Π. Δ. 305/96

Π. Δ. 89/99

Π. Δ. 304/00

Π. Δ. 155/04

Π. Δ. 176/05

Π. Δ. 149/06

Π. Δ. 2/06

Π. Δ. 212/06

Π. Δ. 82/10

Π. Δ. 57/10

ΦΕΚ 337/Α/76

ΦΕΚ 126/Α/83

ΦΕΚ 49/Α/84

ΦΕΚ 147/Α/93

ΦΕΚ 57/Α/99

ΦΕΚ 50/Α/07

ΦΕΚ 116/Α/08

ΦΕΚ 84/Α/10

ΦΕΚ 249/Α/12

ΦΕΚ 128/Α/77

ΦΕΚ 20/Α/78

ΦΕΚ 47/Α/78

ΦΕΚ 193/Α/80

ΦΕΚ 260/A/81

ΦΕΚ 106/Α/89

ΦΕΚ 31/Α/90

ΦΕΚ 31/Α/90

ΦΕΚ 38/Α/91

ΦΕΚ 180/Α/91

ΦΕΚ 220/Α/94

ΦΕΚ 220/Α/94

ΦΕΚ 221/Α/94

ΦΕΚ 67/Α/95

ΦΕΚ 268/Α/95

ΦΕΚ 212/Α/96

ΦΕΚ 94/Α/99

ΦΕΚ 241/Α/00

ΦΕΚ 121/Α/04

ΦΕΚ 227/Α/05

ΦΕΚ 159/Α/06

ΦΕΚ 268/Α/06

ΦΕΚ 212/Α/06

ΦΕΚ 145/Α/10

ΦΕΚ 97/Α/10

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΥΑ 130646/84

ΚΥΑ 3329/89

ΚΥΑ 8243/1113/91

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93

ΚΥΑ αρ. 8881/94

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93

ΥΑ 3009/2/21-γ/94

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94

ΥΑ 3131.1/20/95/95

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03

ΚΥΑ αρ.6952/11

ΥΑ 3046/304/89

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02

ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11

ΥΑ 21017/84/09

Πυροσβεστική διάταξη 7,Απόφ. 

7568.Φ.700.1/96

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε

ΦΕΚ 154/Β/84

ΦΕΚ 132/Β/89

ΦΕΚ 138/Β/91

ΦΕΚ 187/Β/93

ΦΕΚ 765/Β/93

ΦΕΚ 450/Β/94

ΦΕΚ 451/Β/93

ΦΕΚ 301/Β/94

ΦΕΚ 73/Β/94

ΦΕΚ 978/Β/95

ΦΕΚ 677/Β/95

ΦΕΚ 1035/Β/96

ΦΕΚ 113/Β/97

ΦΕΚ 987/Β/99

ΦΕΚ 1186/Β/03

ΦΕΚ 708/Β/03

ΦΕΚ 420/Β/11

ΦΕΚ 59/Δ/89

ΦΕΚ 1035/Β/00

ΦΕΚ 1176/Β/00

ΦΕΚ 686/Β/01

ΦΕΚ 266/Β/01

ΦΕΚ 16/Β/03

ΦΕΚ 905/Β/11

ΦΕΚ 1287/Β/09

ΦΕΚ 155/Β/96

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ

Π/208/12-9-03

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/

οικ/215/31-3-08

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ
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Άρθρο 35: Ασφαλίσεις

35.1 Γενικά
1.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  έχει  ασφαλισμένο  στο  ΕΦΚΑ  και  λοιπά  ασφαλιστικά  ταμεία  όλο  το

προσωπικό που θα απασχολεί ο ίδιος ή οι Υπεργολάβοι του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του έναντι ατυχημάτων,

σε ασφαλιστικές εταιρείες, που λειτουργούν νόμιμα εντός χώρας μέλους της Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ., εφόσον το

προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις περί ΕΦΚΑ διατάξεις.  Η διάταξη αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο

και  για  το  αλλοδαπό  προσωπικό.  Η  υποχρέωση αυτή  ισχύει  και  για  το  πάσης φύσης προσωπικό που

απασχολούν στο έργο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,  οι  υπεργολάβοι,  προμηθευτές,  σύμβουλοι  και

πάσης φύσης συνεργάτες του αναδόχου.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να έχει  ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία,  που μπορεί  σύμφωνα με την

Ελληνική  νομοθεσία να ασφαλίζει  παρεμφερή έργα, τα  αυτοκίνητα που θα  χρησιμοποιούνται  στο έργο,

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει με πλήρη ασφάλεια σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία όλα τα

μηχανήματά του.  Η υποχρέωση αυτή ισχύει για τον ιδιόκτητο Μηχανικό Εξοπλισμό. Στην περίπτωση

του Μηχανικού Εξοπλισμού  που  ανήκει  σε  τρίτους  και  χρησιμοποιείται  για  τις  ανάγκες  του  έργου,  ο

Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των παραπάνω ασφαλίσεων. Διευκρινίζεται ότι σε ουδεμία

περίπτωση, ούτε σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή ατυχήματος,  ο Ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει από

τον  κύριο  του  έργου  αποζημίωση  για  τυχόν  ζημιά  ή  ολική  απώλεια  μηχανήματος.  Η  ασφάλιση  των

μηχανημάτων  θα καλύπτει  και  τη  μετακίνηση,  τη  μεταφορά και  τους  αναγκαίους  ελιγμούς  όλων  των

μηχανημάτων προς και από την περιοχή του Έργου. Η ευθύνη των ασφαλιστών, εκτείνεται σε όλη τη

χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου, μέχρι την απομάκρυνσή τους από αυτό.

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει για το σύνολο της αξίας και κατά παντός κινδύνου (κλοπή, φθορά,

φωτιά, κατολισθήσεις κλπ.), για το χρονικό διάστημα από την παραλαβή μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο

έργο, τα υλικά που θα έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία επί τόπου του Έργου και επομένως θα ανήκουν

σ’ αυτήν. Σε περίπτωση που η παραλαβή των υλικών από την Υπηρεσία γίνεται σε αποθήκες του Αναδόχου ή

σε άλλους χώρους μακριά  από το εργοτάξιο, αλλά μέσα στα όρια του Ελληνικού Κράτους, η ασφάλιση θα

καλύπτει όπως παραπάνω και τη μεταφορά. Κανένα υλικό δεν θα παραλαμβάνεται στο εξωτερικό (έστω και

αν εκεί γίνεται ο ποιοτικός του έλεγχος μερικά η ολικά) και γι αυτό η ασφάλιση για την μεταφορά υλικών από

το εξωτερικό είναι αποκλειστικά ευθύνη του Αναδόχου.

5.  Ο Ανάδοχος θα συνάψει  με δικές του δαπάνες με μια  ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, που να

λειτουργούν νόμιμα εντός χώρας–μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και που χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των

Τευχών Δημοπράτησης και η Ελληνική Νομοθεσία μπορούν να ασφαλίσουν παρεμφερή έργα, τις ασφάλειες

‘ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ’ και  ‘ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ’  σύμφωνα με τους όρους που

αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος.

6. Ο έλεγχος από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία των ασφαλιστικών συμβάσεων- των οποίων η ασφαλιστική

περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης του Έργου- θα γίνει πριν από την υπογραφή σύμβασης. Σε

περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να προσκομίσει  ασφαλιστικές συμβάσεις  που να καλύπτουν όλες τις

απαιτήσεις πριν την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει ο Ανάδοχος να προσκομίσει πριν την υπογραφή της
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σύμβασης  απαραίτητα  “Βεβαίωση  Ασφάλισης” (Cover  Note) όπου  θα  αναφέρονται  οι  ασφαλιστικές

καλύψεις και τα όρια αποζημίωσης που θα περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Στην περίπτωση αυτή οι

ασφαλιστικές συμβάσεις θα υποβληθούν το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών μετά την υπογραφή της

Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των εργασιών  μαζί  με τα αποδεικτικά καταβολής του

πρώτου  ασφαλίστρου.  Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  θα  προκύπτει  ως  ημερομηνία  έναρξης  της  ασφαλιστικής

περιόδου η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του Έργου.

7. Το ή και τα ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, που τυχόν απαιτούνται για την κάλυψη της

αστικής ευθύνης του Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης απ’ αυτόν εργασιών συντήρησης, επισκευής ή άλλης

ρύθμισης σχετικής και μέσα στα πλαίσια των άλλων συμβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται

πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των αντιστοίχων εργασιών συντήρησης κλπ.

8.  Το  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  θα  καλύπτει  ενδεχόμενες  απαιτήσεις  τρίτων  λόγω  παράλειψης  του

αναδόχου να αποκτήσει κατά νόμιμο τρόπο (όπως έχει  υποχρέωση), τα δικαιώματα χρήσης υλικών,

μηχανημάτων ή μεθόδων κατασκευής καλυπτόμενων από διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Επίσης, το ασφαλιστήριο

συμβόλαιο θα καλύπτει απαιτήσεις τρίτων λόγω ζημιών σε γειτονικές ιδιοκτησίες από υπαιτιότητα ή αμέλεια

του αναδόχου.

9.  Κατά την υποβολή Ασφαλιστηρίου συμβολαίου οι  Ασφαλιστικές Εταιρείες θα  υποβάλλουν δήλωση

στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ. « Ασφαλίσεις» και ότι με το

ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμιά εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο

παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ.  .  Διαφορετικά, η Υπηρεσία, χωρίς  προειδοποίηση, μπορεί  να συνάψει το υπόψη

ασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρία της προτίμησής της στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του

Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος.

35.2 Ασφάλιση “κατά παντός κινδύνου”
1 Αντικείμενο της ασφάλισης

1.1  Αντικείμενο  ασφάλισης  θα  είναι  η  συνολική  αξία  του υπό  κατασκευήν Έργου  (εξοπλισμός,  υλικά,

υπηρεσίες κλπ.)  όπως  αυτή  θα  έχει  προσδιορισθεί  στο  τεύχος  της  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του

Αναδόχου,  συμπεριλαμβανομένων  των  τυχόν  συμπληρωματικών  της  Σύμβασης,  αναθεωρήσεων  ή  και

αναπροσαρμογών (θετικών ή αρνητικών) του Συμβατικού Τιμήματος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από

τους  Ασφαλιστές  κατά  τακτά  χρονικά  διαστήματα  την  αναπροσαρμογή  του  ασφαλιζόμενου  κεφαλαίου,

σύμφωνα με την πραγματική αξία του έργου λαμβανόμενης υπόψη και της Αναθεώρησης και οι ασφαλιστές

παραιτούνται του δικαιώματος της υπασφάλισης.

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή καταστροφής, μερικής ή

ολικής, που οφείλεται  ή προκαλείται  από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία  όπως  απεργίες,  κοινωνικές  ταραχές,

τρομοκρατικές  ενέργειες,  δολιοφθορές,  κακοτεχνίες,  λανθασμένη  μελέτη  (που  εκπόνησε  ή  ο  αρχικός

μελετητής του έργου ή ο Ανάδοχος) ή/και λανθασμένη κατασκευή, ελαττωματικά υλικά (manufacturer’s

risk),  τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο λάθος  κ.λπ.),  βλάβες/καταστροφές που προέρχονται  από

δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης, βλάβες/καταστροφές από σεισμούς
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και άλλα συναφή με το Έργο ατυχήματα και ζημιογόνα συμβάντα,  Θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη

για τα πάσης φύσης υλικά, από την παραλαβή τους μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο Έργο.

Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μην περιλαμβάνει ζημιές προκαλούμενες από τις ακόλουθες

αιτίες:  είναι  π.χ.  πόλεμος,  εισβολή,  ανταρσία,  λαϊκή  εξέγερση,  επανάσταση,  κατάσχεση,  μόλυνση  από

ραδιενέργεια  ή  ιονίζουσα  ακτινοβολία,  ωστικά  κύματα  προκληθέντα  από  αεροπλάνο  ή  άλλα  ιπτάμενα

αντικείμενα  κινούμενα  με  ταχύτητα  ίση  προς  την  ταχύτητα  του  ήχου  ή  με  υποηχητική  ταχύτητα,

πρόστιμα ή / και ποινικές ρήτρες. κλπ.) 

1.2 Επίσης θα ασφαλίζονται οι μόνιμες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου,

καθώς επίσης και ο εν γένει  μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του

Έργου  έναντι  οποιασδήποτε  απώλειας  ή  ζημιάς  κλπ.  (εξαιρουμένων  των  ιδίων  εσωτερικής  φύσης

μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία, ανθρώπινο

λάθος ή/ και τυχαία περιστατικά. Η ασφάλιση “κατά παντός κινδύνου” των μηχανημάτων έργου μπορεί να

γίνεται και  με ανεξάρτητο ενιαίο ασφαλιστήριο το οποίο ο Ανάδοχος ενδεχόμενα να διατηρεί  σε ισχύ για

μέρος  ή  το  σύνολο  του  μηχανολογικού  εξοπλισμού  του.  Στην  περίπτωση  αυτή  για  αποφυγή  διπλής

ασφάλισης ο Ανάδοχος θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από την ασφαλιστική εταιρεία ότι τα μηχανήματα

που θα χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο έργο “καλύπτονται γαι τις ίδιες ζημίες τους με το Ασφαλιστήριο

υπ΄αρ. …., το οποίο είναι σε ισχύ και ανανεώνεται κανονικά.

2 Διάρκεια της ασφάλισης. 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει από την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης, θα λήγει δε την ημερομηνία

κατά την οποία θα θεωρείται συντελεσθείσα η Παραλαβή. Σημειώνεται ότι  η ασφαλιστική κάλυψη έναντι

λανθασμένης μελέτης θα παρέχεται  εντός διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης,  περίοδο εντός της

οποίας υποχρεούται ο Ανάδοχος να προβεί στην επαλήθευση όλων των μελετών. Το εν λόγω ασφαλιστήριο

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία, μαζί με την απόδειξη πληρωμής

της προκαταβολής των ασφαλιστηρίων, κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

35.3 Ασφάλιση “αστικής ευθύνης έναντι τρίτων” 
1. Αντικείμενο ασφάλισης 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του Αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ, και οι ασφαλιστές

θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη ή ηθική

βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ’ όλη τη διάρκεια και

εξαιτίας των εργασιών κατασκευής,  συντήρησης,  επισκευής,  αποκατάστασης ζημιών και  διαφόρων άλλων

ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων

του Αναδόχου.

Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες / εγκαταστάσεις.

54



2. Διάρκεια Ασφάλισης

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει από την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης, θα λήγει δε την ημερομηνία

κατά την οποία θα θεωρείται συντελεσθείσα η Παραλαβή (μετά την περίοδο υποχρεωτικής συντήρησης).

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής ένα όμοιο συμβόλαιο θα καλύψει όλη την περίοδο μέχρι

την Παραλαβή.

3. Όριο αποζημίωσης

Τα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής

ευθύνης έναντι τρίτων, πρέπει να είναι κατά περιστατικό τα ακόλουθα:

Για υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγματα τρίτων, κινητά ή ακίνητα

ανεξάρτητα από τον αριθμό των τρίτων

500.000,00 €

Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατ΄ άτομο και ατύχημα 500.000,00 €

Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων μετά από ομαδικό ατύχημα- ανεξάρτητα

από τον αριθμό των παθόντων

1.000.000,00 €

Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών έναντι τρίτων  κατά την περίοδο εκτέλεσης

του έργου 

3.000.000,00 €

Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών έναντι τρίτων κατά την περίοδο συντήρησης

του έργου (μείωση κατά 50% από την περίοδο εκτέλεσης)

1.500.000,00 €

Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου, για την περίπτωση ατυχημάτων

στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο έργο. Τα όρια αποζημίωσης δεν θα πρέπει να είναι

μικρότερα  από  300.000  €/άτομο,  500.000€/ομαδικό  ατύχημα  και  1.000.000€  για  όλη  την  περίοδο

ασφάλισης. 

Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης που αναφέρονται  στην παρούσα Ε.Σ.Υ., θα αυξάνονται ανάλογα με τα

ισχύοντα  ανά  περίπτωση  ελάχιστα  όρια  ασφάλισης  που  ισχύουν  ανά  περίπτωση,  σύμφωνα  με  την

ασφαλιστική νομοθεσία.

4. Ειδικοί όροι

4.1 Η Υπηρεσία,  το εν γένει  Προσωπικό της,  οι  τυχόν Σύμβουλοι και  Μελετητές και  το  προσωπικό τους

θεωρούνται  ΤΡΙΤΑ  ΠΡΟΣΩΠΑ,  σύμφωνα με τους  όρους  και  τις  εξαιρέσεις  της  διασταυρούμενης  ευθύνης

αλλήλων (CROSS LIABILITY).

4.2 Στο ασφαλιστήριο Συμβόλαιο θα πρέπει ρητώς να αναφέρεται ότι:

Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου ή της

Υπηρεσίας και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη

των παραπάνω προσώπων, η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Θα

καταβάλλει δε κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ. που σχετίζονται με την αστική ευθύνη

μέσα στα όρια των ποσών, που αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.

55



Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα αγωγής κατά της Υπηρεσίας, των Μελετητών, των

Συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων της στην περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε

πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων.

35.4 Γενικοί όροι που αφορούν στα ασφαλιστήρια
1. Στα ασφαλιστήρια των παραγράφων 2  και 3 θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

 Η Υπηρεσία, οι Σύμβουλοί της, οι Μελετητές, οι συνεργάτες της και οι υπάλληλοί της θα είναι

συνασφαλιζόμενοι.

 Τα εν λόγω ασφαλιστήρια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς τη

γραπτή, δια συστημένης επιστολής σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία

θα έχει επιδοθεί τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία τουλάχιστον εξήντα

(60) ημέρες προ της οριζόμενης ημερομηνίας ακυρώσεως.

 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής του έργου ο Ανάδοχος μεταβιβάζει και εκχωρεί

στην Υπηρεσία εξαρχής τα ποσά των απαιτήσεών του από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που

θα  καταβάλλονται  απευθείας  στην  Υπηρεσία  ύστερα  από  σχετική  αίτησή  της,  χωρίς  να

χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια  του Αναδόχου.

 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται από κάθε δικαίωμα αναγωγής κατά της υπηρεσίας, των

υπαλλήλων της, των μελετητών, συμβούλων και συνεργατών της και υπαλλήλων τους σε

περίπτωση  που   βλάβη  ή  ζημιά  οφείλεται  σε  πράξη  ή  παράλειψη,  όχι  ηθελημένη,  των

προσώπων αυτών.

 Η υπηρεσία, το προσωπικό της καθώς και όλοι οι σύμβουλοι, συνεργάτες της, μελετητές και

το προσωπικό τους θεωρούνται ως τρίτα πρόσωπα.

 Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται και η ευθύνη της υπηρεσίας, που απορρέει από το άρθρο

922 του αστικού κώδικα.

 Κάθε ασφαλιστήριο θα είναι σε ισχύ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί ή να λήξει

η ισχύος του, χωρίς γραπτή ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

 Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδίδει στην Υπηρεσία τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεκαπέντε (15)

ημέρες τουλάχιστον πριν αρχίσει η περίοδος ασφάλισης ώστε να διεξαχθεί ο έλεγχος και να

είναι διαθέσιμα τα εγκεκριμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

Σε περίπτωση αδυναμίας ισχύει  η περίπτωση 35.1 παρ.6.  Διαφορετικά η Υπηρεσία,  χωρίς

ειδοποίηση,  μπορεί  να  συνάψει  το  υπόψη  ασφαλιστήριο  με  ασφαλιστική  εταιρία  της

προτίμησης της, στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση

αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος.

2.  Σε  περίπτωση ολικής  ή  μερικής  διακοπής  των εργασιών από  υπαιτιότητα  του  Αναδόχου,  το  έργο  σε

οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, μπορεί να ασφαλιστεί έναντι όλων των ενδεχόμενων κινδύνων από την

Υπηρεσία και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
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35.5 Γενικοί όροι ασφάλισης
1.  Κατά  τη  σύναψη  των  παραπάνω  ασφαλίσεων  ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  συμμορφώνεται  και  να

λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κλπ που ισχύουν εκάστοτε

και  έχουν  εφαρμογή  στην  Ελλάδα  (π.χ.  Ν.Δ.  400/70,  Ν.  489/76,  Ν.  1256/82,  Ν.  1418/84  όπως

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον Νόμο 2229/94, Π.Δ. 609/85 κλπ ).

2. Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κλπ των Ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες

ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ υπόκεινται σε κάθε

περίπτωση στην τελική έγκριση της Υπηρεσίας.

3. Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις  και

ευθύνες του Αναδόχου, που απορρέουν από τη Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τα

σχετικά  ασφαλιστήρια  συμβόλαια  εξαιρέσεις,  εκπτώσεις,  προνόμια,  περιορισμούς  κλπ.  και  ο  Ανάδοχος

παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν από

τα ποσά των ασφαλιστηρίων.

4.  Σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  παραλείψει  ή  αμελήσει  να  συμμορφωθεί  με  τις  ασφαλιστικές

υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν σαν μη ικανοποιητικές από την Υπηρεσία, η

τελευταία δικαιούται να συνάψει στο όνομα  και με δαπάνες του Αναδόχου τα πιο πάνω Ασφαλιστήρια και να

παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίσεων Τα ασφάλιστρα και οι

σχετικές δαπάνες σύναψης  Ασφαλιστηρίων  θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο  άμεσα, ύστερα από σχετική

ειδοποίηση. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, θα επιβαρύνονται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας (για

τα  ασφάλιστρα  από  την  ημερομηνία  καταβολής  τους  και  για  τα  λοιπά  έξοδα  από  την  ημερομηνία

κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλόμενων ποσών). Σε περίπτωση που παρέλθει  τρίμηνο χωρίς η

καταβολή να έχει συντελεσθεί, η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα: είτε από το λαβείν του, είτε με

κατάπτωση από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια της ή να αναζητήσει το οφειλόμενο

ποσό με τις νόμιμες διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο.

 Επίσης,  σε  περίπτωση που ο Ανάδοχος  αμελεί  ή  δυστροπεί  να καταβάλει  στους  ασφαλιστές  το

οφειλόμενο  ποσό  των  ασφαλίστρων,  η  Υπηρεσία  για  να  αποφύγει  ενδεχόμενη  ακύρωση  του  ή  των

ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του αναδόχου και

να τα παρακρατήσει από το λαβείν του, τις εγγυήσεις ή νόμιμες διαδικασίες είσπραξης οφειλής σύμφωνα με

τα προηγούμενα. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει στο δικαιούχο κάθε ποσό το οποίο δεν θα είναι δυνατό να

εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών, ανωτάτων ορίων κλπ., σύμφωνα με τους

όρους των  ασφαλιστηρίων ενώ σε περίπτωση δυστροπίας  η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει  το δικαίωμα να

παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από το λαβείν του είτε με κατάπτωση από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις

που έχει στα χέρια της.

5.  Σε  περίπτωση,  που  η  ασφαλιστική  εταιρεία,  με  την  οποία  ο  ανάδοχος  συνομολόγησε  τις

ασφαλίσεις, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά κλπ για οποιοδήποτε

λόγο ή αιτία, ο ανάδοχος έχει  αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή

βλάβης κλπ σύμφωνα με τους  όρους  της παρούσας Σύμβασης.  Η Διευθύνουσα Υπηρεσία,  σε  περίπτωση
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δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το συμψηφίσει με την προς τον Ανάδοχο

προσεχή πληρωμή του. Εάν δεν προβλέπεται προσεχής πληρωμή, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα το εκπέσει από

τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια της. 

6.  Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου προκειμένου η

ασφαλιστική εταιρία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κλπ αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει

προηγουμένως την  έγγραφη για  τον  σκοπό  αυτό  συγκατάθεση της  Υπηρεσίας.  Εφόσον η Υπηρεσία  δεν

παρέχει στην ασφαλιστική εταιρία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές

ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής

εταιρίας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρία αποδέχεται

από τούδε και  υποχρεώνεται  να  καταβάλει  τη  σχετική αποζημίωση στην υπηρεσία  μετά  από αίτηση της

τελευταίας για τον σκοπό αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα

τρόπο να απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από την Κύρια Σύμβαση.

7. Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά

και/ή του Αναδόχου, του Κ.τ.Ε., των εκπροσωπουσών τον Κ.τ.Ε. Υπηρεσιών (Προϊστ.Αρχή, Διευθύνουσα

Υπηρεσία κλπ.), μέρους ή του συνόλου του προσωπικού  των παραπάνω με την αιτίαση ευθύνης τους ή

συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημία από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι

καλύπτονται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη

και / ή ζημία που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη αυτών.  Ειδικότερα, η ασφαλιστική εταιρεία θα

καταβάλει  κάθε  ποσό  εγγύησης  για  άρση  τυχόν  κατασχέσεων  κ.λπ.,  που  σχετίζονται  με  την  αστική

ευθύνη  μέσα  στα  όρια  των  ποσών  που  αναφέρονται  εκάστοτε  ως  ανώτατα  όρια  ευθύνης  των

ασφαλιστών

8.  Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας και του

προσωπικού, των Συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, σε περίπτωση που η βλάβη

ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των παραπάνω προσώπων.

9. Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί  να ακυρωθεί,  τροποποιηθεί ή να λήξει  χωρίς την έγγραφη, με

συστημένη επιστολή, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και

προς την Υπηρεσία τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες προ της ημερομηνίας ακυρώσεως.

10.  Με  το  ασφαλιστήριο  ‘ΚΑΤΑ  ΠΑΝΤΟΣ’  θα  καλύπτεται  και  η  ευθύνη  της  Διευθύνουσας

Υπηρεσίας και/ή συμβούλων της, και/ή προσωπικού τους, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού

Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος).

Άρθρο 36: Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
36.1  Υποχρέωση  του  Αναδόχου  να  μεριμνά  για  την  έκδοση  των  αναγκαίων

αδειών
Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  στην  έκδοση  με  μέριμνα,  ευθύνη  και  δαπάνες  του  κάθε  άδειας,  που

προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόμους, Διατάγματα κλπ και που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών

του. Για το αίτημα του Αναδόχου για την παραπάνω άδεια θα ενημερώνεται η Υπηρεσία Επίβλεψης.

Η  Υπηρεσία  Επίβλεψης  θα  βοηθήσει  δια  εγγράφων  συνηγορίας  στην  έκδοση  των  αδειών,  στην

έκταση που είναι αναγκαίο και εφικτό. Τούτο δεν μειώνει την οποιαδήποτε ευθύνη του Αναδόχου, ανεξάρτητα

με την ύπαρξη, ή μη, και /ή την αποτελεσματικότητα τέτοιας βοήθειας.
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη των σχεδίων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται και την

έγκαιρη  ενέργεια,  ώστε  να  μην  προκύπτει  καμιά  καθυστέρηση  για  την  έναρξη  λειτουργίας  των

εγκαταστάσεων

36.2  Ειδικές  Υποχρεώσεις  του  Αναδόχου  για  τις  περιπτώσεις  υπερωριακής,
νυκτερινής εργασίας - εργασίας σε αργίες και εορτές
Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές σύμφωνα με

όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόμους του Κράτους. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος

δεν δικαιούται να ζητήσει  πρόσθετη αποζημίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος

υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους Νόμους και κανονισμούς που αφορούν

τέτοια  εργασία.  Εφόσον καθίσταται  αναγκαία  κατά  την κρίση της  Υπηρεσίας  η υπερωριακή ή  νυκτερινή

εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς

αντίρρηση και χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση.

Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφ' όσον κρίνεται απαραίτητη και

δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, για εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την

εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές.

Αν  ο  Ανάδοχος  δεν  μπορέσει  να  εξασφαλίσει  έγκριση  για  υπερωριακή  εργασία  αυτό  δεν  θα

αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου.

Κατά  την  εκτέλεση  νυκτερινής  εργασίας  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  με  δαπάνη  του

πρόσθετο  και  ικανοποιητικό φωτισμό για  την  ασφάλεια  του προσωπικού του και  του κοινού,  καθώς και

κατάλληλα μέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη

αποδοτικότητα εκτέλεσης των έργων.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία για ηχορύπανση και ώρες κοινής

ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραμματισμό εκτέλεσης του Έργου. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τις

νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή και θα πρέπει να

λαμβάνονται μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η ηχορύπανση.

Τον ανάδοχο επίσης βαρύνουν: 

 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών, που απαιτούνται και που θα εκτελούνται απαραίτητα από

διπλωματούχο μηχανικό με σκοπό την λήψη στοιχείων για την σύνταξη του μητρώου του έργου

καθώς και την λήψη στοιχείων για την σύνταξη των επιμετρήσεων, κάθε φορά, που αυτό απαιτείται

κατά τα διαδοχικά στάδια εκτέλεσης του έργου .

 Η δαπάνη λήψης φωτογραφιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων του έργου, που εκτελείται, όπως

τήρησης πλήρων στατιστικών στοιχείων αυτού, ημερολογίου έργου και βιβλίου καταμέτρησης των

εργασιών.

 Οι δαπάνες προσωρινής σήμανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου.
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36.3  Δαπάνες  που  βαρύνουν  τον  ανάδοχο  (φθορά  σε  παρακείμενες  οδούς-
ιδιοκτησίες)
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση και

με αποκλειστικά δικές του δαπάνες οιαδήποτε φθορά προκαλέσει στις παρακείμενες του έργου

οδούς και ιδιοκτησίες.

Άρθρο 37: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν από οποιαδήποτε παραγγελία ηλεκτρομηχανολογικών υλικών να

υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία όλα τα αναγκαία στοιχεία για την έγκριση των υλικών

Τα υλικά πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή σχετικά

πρότυπα συμμόρφωσης.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  συμπληρώσει  ή  να  συντάξει  από  την  αρχή  σχετικές

ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες αν απαιτηθεί χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, καθώς και κατασκευαστικά σχέδια.

Όλα  τα  παραπάνω  θα  συντάσσονται  και  θα  υπογράφονται  από  διπλωματούχο  μηχανικό  του

αναδόχου.

 

Άρθρο 38: Σκυροδέματα
 Κατά  την  εκτέλεση  των  κατασκευών  από  σκυρόδεμα  οποιασδήποτε  κατηγορίας  ποιότητας,  ο

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας

Σκυροδέματος,  του  Νέου  Αντισεισμικού  Κανονισμού,  του  Ελληνικού  Κανονισμού  Οπλισμένου

Σκυροδέματος  και  του  Κανονισμού  Τεχνολογίας  Χάλυβα  όπως  αυτοί  ισχύουν  κατά  τη  διάρκεια

εκτέλεσης του έργου.

 Για κάθε κατηγορία ποιότητας σκυροδέματος ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δική του φροντίδα

και δικές του δαπάνες να εκπονήσει μελέτη σύνθεσης με βάση αντιπροσωπευτικές ποσότητες υλικών

από αυτά που έχουν προσκομισθεί στο εργοτάξιο. Η μελέτη σύνθεσης πρέπει να επαναλαμβάνεται

όσες φορές αλλάζει η πηγή της προμήθειας ή το είδος ή η ποιότητα των υλικών που συνιστούν το

σκυρόδεμα ή όσες φορές αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες. Η μελέτη αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία.

 Η συμπύκνωση του σκυροδέματος όλων των οπλισμένων τμημάτων της κατασκευής, θα γίνεται με

χρήση δονητών. Κάθε δαπάνη για τη χρήση των δονητών περιλαμβάνεται στις τιμές του τιμολογίου

και ο Ανάδοχος δεν θα πάρει καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση για αυτούς.

 Για  τον  έλεγχο  του  σκυροδέματος  θα  εκτελούνται  δοκιμές  αντοχής  με  λήψη δοκιμίων  κατά  τη

διάστρωση του. Η λήψη και η θραύση των παραπάνω δοκιμίων θα γίνεται στο αρμόδιο πιστοποιημένο

εργαστήριο, για την περιοχή εκτέλεσης του έργου, με δαπάνες του Αναδόχου του έργου.

 Όσες φορές τα δοκίμια που λαμβάνονται κατά τη διάστρωση του σκυροδέματος υπολείπονται από τη

συμβατική αντοχή,  τότε  θα γίνεται  δειγματοληψία με  λήψη πυρήνων (καρότων)  από την  έτοιμη

κατασκευή του σκυροδέματος. Ο αριθμός των πυρήνων θα καθορίζεται κατά την κρίση του αρμόδιου

οργάνου της Υπηρεσίας (επίβλεψη, επιτροπή παραλαβής κλπ.).
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Άρθρο 39: Δοκιμές εγκαταστάσεων
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μόλις τελειώσουν πλήρως οι εργασίες των εγκαταστάσεων, να κάνει

τις απαιτούμενες δοκιμές , με δικά του μέσα και όργανα και με δικές του δαπάνες. Οι παραπάνω δοκιμές θα

επαναλαμβάνονται μέχρι να ικανοποιήσουν πλήρως τα αποτελέσματα που απαιτούνται από αυτές. Μόνον τότε

θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμίων, το οποίο θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και από τον

Ανάδοχο  και  θα  περιλαμβάνεται  στο  πρωτόκολλο  προσωρινής  παραλαβής.  Οι  δοκιμές  θα  εκτελούνται

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ο Ανάδοχος οφείλει,  αμέσως μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και  προτού να γίνει  η

παραλαβή, να συντάξει χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και να υποβάλει στην επίβλεψη σε δύο αντίγραφα πλήρεις και

λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που έχουν εκτελεσθεί

από αυτόν.

Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης προτού γίνει η παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάξει στο προσωπικό

του κυρίου του έργου, τη χρήση και το χειρισμό των εγκαταστάσεων.

Κατά το χρόνο  εγγύησης ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  επιθεωρεί  σε  κανονικά  χρονικά  διαστήματα τις

εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση γι’ αυτό.

Στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο  ανάδοχος,  μέσα  στην  προθεσμία  που  θα  του  ορισθεί,  δεν

επανορθώσει  οποιαδήποτε  βλάβη  ή  ζημιά,  για  την  οποία  ευθύνεται  αυτός,  Ο Κύριος  του έργου  έχει  το

δικαίωμα να εκτελέσει αυτή την επανόρθωση απευθείας σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.

Άρθρο 40: Υποχρέωση ελέγχων από αρμόδια όργανα
Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  δέχεται  ελέγχους  από  τα  αρμόδια  ορισμένα  όργανα,   όπως  αυτά

προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία  περί  εκτέλεσης  και  διαχείρισης  δημόσιων έργων.  Υποχρεωτικά

τηρούνται όλοι οι ισχύοντες Νόμοι, κανονισμοί και οδηγίες περί εκτέλεσης και διαχείρισης έργων.

Άρθρο  41:  Διαχείριση  αποβλήτων  εκσκαφών  κατασκευών  και
κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Το βασικό θεσμικό πλαίσιο για τη  Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων

(ΑΕΚΚ) είναι:

 Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ -Πλαίσιο

παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Ρύθμιση θεμάτων ΥΠΕΚΑ», όπως αυτός τροποποιήθηκε και

ισχύει σήμερα

 ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-8-2010 “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των

αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)”, ΦΕΚ Β’1312/24-8-2010.

 Εγκύκλιος 12/Δ17α/50/2/ΦΝ/444.1/27-3-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ261-38Β)

Σύμφωνα  με  το  θεσμικό  πλαίσιο  απαγορεύεται  η  εγκατάλειψη,  η  απόρριψη  και  η  ανεξέλεγκτη

διαχείριση των αποβλήτων. Δυνάμει της  ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 οι παραγωγοί (εφεξής «οι διαχειριστές»

για  την  παρούσα)  των  αποβλήτων  εκσκαφών,  κατασκευών  και  κατεδαφίσεων  έχουν  ευθύνη  για  την

εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Ν. 2939/01 και την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 στο

πλαίσιο  των  δραστηριοτήτων  τους.  Οι  διαχειριστές  (δηλ.  οι  κατασκευαστές  κλπ)  υποχρεούνται  είτε  να
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οργανώνουν  ατομικά  συστήματα  εναλλακτικής  διαχείρισης,  είτε  να  συμβάλλονται  ή  να  συμμετέχουν  σε

εγκεκριμένα  Συλλογικά  Συστήματα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  (ΣΣΔΕ)  των  αποβλήτων  που  αφορούν  την

δραστηριότητά τους.

Ο  ανάδοχος  του  έργου  ορίζεται  ως  διαχειριστής  των  αποβλήτων  εκσκαφών  κατασκευών  και

κατεδαφίσεων του έργου και οφείλει να διαχειριστεί τα απόβλητα με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Ο ανάδοχος

έχει  την  υποχρέωση  να  παραδώσει  τα  απόβλητα  του  έργου  (ακατάλληλα  και  πλεονάζοντα  προϊόντα

εκσκαφών και μη επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων) σε νόμιμα λειτουργούσα

Μονάδα  Ανάκτησης ΑΕΚΚ η οποία είναι συμβεβλημένη με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης

(ΣΣΔΕ)  και  θα  αποζημιωθεί  γι  αυτό  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.  Εντός  δεκαπέντε ημερών από την  υπογραφή της

Σύμβασης – και σε κάθε περίπτωση  πριν από την έναρξη των εργασιών - ο Ανάδοχος υποχρεούται να

προσκομίσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμβαση ή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την Μονάδα Ανάκτησης

στην οποία θα παραδώσει τα απόβλητα. 

Βάσει της οικείας Νομοθεσίας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (σύμφωνα με

αρ.πρ. : ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/5322/181_17-01-2023)   ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση τήρησης της

αρχής DNSH που περιλαμβάνεται στον μηχανισμό επαλήθευσης του οροσήμου για το συγκεκριμένο έργο

(ως προς την ανακύκλωση των αποβλήτων) ως εξής:

«Οι οικονομικοί φορείς που εκτελούν τις κατασκευαστικές εργασίες πρέπει να διασφαλί-

ζουν ότι τουλάχιστον το 70% (κατά βάρος) των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κα-

τεδαφίσεων {εξαιρουμένων των φυσικών υλικών που αναφέρονται στην κατηγορία 17 05 04 του

ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/ΕΚ, της 3ης Μαΐου 2000,

για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1

στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την

κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ’  εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας

91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 1147]}

που παράγονται στο εργοτάξιο προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες

διαδικασίες ανάκτησης υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης με τη χρήση απο-

βλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το

πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. Η υλοποί-

ηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.»
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Άρθρο 42: Τοποθέτηση πινακίδας δημοσιότητας
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει απαρεγκλίτως τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται

τόσο  από τις  οδηγίες  του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και  Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 όσο και  από την

Πρόσκληση  του  Προγράμματος  και  να  προμηθευτεί  και  να  τοποθετήσει  τις  απαιτούμενες  πινακίδες

δημοσιότητας σύμφωνα με τα ανωτέρω πρότυπα (τεχνικά, πληροφοριακά, χρονικά κ.λ.π.), χωρίς  οιαδήποτε

οικονομική απαίτηση.

ΛΑΡΙΣΑ 23/02/2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛ. ΝΤΕΛΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜ. ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΑΘ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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