
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                              ΕΡΓΟ: Κατασκευή ραµπών και  χώρων υγιεινής
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ                  ΑΜΕΑ σε σχολικές µονάδες 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ                          του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, ΤΠ.
                                                                                        ΑΡ. ΜΕΛ.  ∆ΚΣ  19/18-8-2021
                                                                                        ΠΡ/ΣΜΟΣ: 186.806,00€
                                                                                        ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ
                                                                                                                         & ΚΑΠ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
                                                                                        Κ.Α. : 64/7322.65.01 & 30/002.7322.65.01
                                                                                        ΚΩ∆ΙΚΟΣ  CPV :  45214200-2

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο: Γενικά
1.1  Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαµβάνει τους ειδικούς συµβατικούς όρους,
µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία της µελέτης  και µε τους όρους των λοιπών Τευχών
∆ηµοπράτησης, ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί, θα εκτελέσει  όλες τις απαιτούµενες εργασίες,  για την
κατασκευή του έργου «Κατασκευή ραµπών και  χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση
ΑΜΕΑ σε σχολικές µονάδες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, ΤΠ», ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση
ΙΧ, σύµφωνα µε τις Οδηγίες σχεδιασµού  του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. «Σχεδιάζοντας για Όλους».
1.2 Το έργο περιλαµβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα 2021 και στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Θεσσαλο-
νίκης.
1.3  Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαµβάνει τους ειδικούς συµβατικούς όρους, που
τίθενται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του υπόψη έργου. Για τα θέµατα που δεν
αναφέρονται στην παρούσα ισχύουν απολύτως οι όροι και της ∆ιακήρυξης.
1.4  Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι υφίσταται πλήρες τεύχος µελέτης το οποίο
είναι στη διάθεσή τους, και συνεπώς ουδεµία ουσιώδης παρέκκλιση από την µελέτη πρόκειται να επέλθει
στο στάδιο κατασκευής του έργου πλην απροβλέπτων καταστάσεων. 
1.5 Τα είδη των εργασιών του έργου περιέχονται στον προϋπολογισµό της µελέτης που ανέρχεται στο
ποσό των 186.806,00ευρώ,  µε τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α 
1.6  Το έργο περιλαµβάνει εργασίες οικοδοµικές  και ηλεκτροµηχανολογικές.

Άρθρο 2ο: Ορισµοί – Επεξηγήσεις

2.1  Παρατίθενται και οι ακόλουθοι ορισµοί:

«Έργο» Το  σύνολο  των  οικοδοµικών  και  ηλεκτροµηχανολογικών  εργασιών,  που
εκτελούνται µε τη χρήση τεχνικών γνώσεων και µεθόδων όπως φαίνονται
στα  σχέδια,  στις  τεχνικές  περιγραφές  και  προδιαγραφές  και  τα  λοιπά
συµβατικά  τεύχη  για  να   κατασκευασθούν  χώροι  υγιεινής  για  την
εξυπηρέτηση  των  ΑΜΕΑ  και  να  κατασκευασθούν  ή  τοποθετηθούν
προκατασκευασµένες  ράµπες  πρόσβασης  των  ΑΜΕΑ  στις  σχολικές
µονάδες  του  ∆ήµου. Με  τις   εργασίες  που  περιγράφονται  θα
κατασκευασθούν ράµπες  πρόσβασης  στους  περιβάλλοντες  χώρους  των
σχολικών συγκροτηµάτων καθώς και χώροι υγιεινής (WC AMEA) ατόµων µε
ειδικές ανάγκες µε αναδιαµόρφωση ή ανακαίνιση των υφιστάµενων χώρων
υγιεινής.

«Εργοτάξιο,  Τόπος  των
Εργασιών»

Σχολικά κτίρια που ανήκουν στις  Α΄, Β’ ,Γ’ ,∆΄ και Ε’  ∆ηµοτικές Κοινότητες
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
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«Αντίκλητος  ή  Νόµιµος
Εκπρόσωπος  του
Αναδόχου»

Το εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο (άρθρο 135 παρ. 3 του Ν.4412/16)
που  αντιπροσωπεύει  τον  Ανάδοχο  σε  κάθε  συναλλαγή  του  µε  τον
Εργοδότη  σχετικά  µε  το  Έργο  και  είναι  κάτοικος  της  έδρας  της
διευθύνουσας  υπηρεσίας.  Ο  Ανάδοχος  µπορεί  οποτεδήποτε  να
αντικαθιστά  τον  Εκπρόσωπό  του.  Η  αντικατάσταση  ισχύει,  έναντι  του
Εργοδότη, από την  ηλεκτρονική αποστολή της  γνωστοποίησής σ’ αυτόν,
σύµφωνα µε τον ν. 4727/2020 (Α’ 184)  .

«Μηχανικός (ή  επί τόπου
του  έργου  εκπρόσωπος)
του Αναδόχου»

Ο ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός προϊστάµενος του εργοταξίου, οποίος είναι
αποδεκτός από την διευθύνουσα υπηρεσία (άρθρο 139 Ν.4412/16).

«Συντονιστής  για  θέµατα
ασφάλειας  και  υγείας
κατά  την  εκτέλεση  του
έργου»

Kάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος ολόκληρου του
έργου, αναθέτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στη παράγραφο 3 του
άρθρου 6 του Π.∆. 305/96 (τεχνικός ασφαλείας).

«Ηµέρες» Οπουδήποτε  χρησιµοποιείται  στην  παρούσα  Ε.Σ.Υ.  ο  όρος  “ηµέρες”,
νοούνται πάντοτε οι ηµερολογιακές ηµέρες.

«Χρονοδιάγραµµα» Το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου, στο οποίο αναγράφονται
οι  τµηµατικές  και  η  τελική  προθεσµία  ολοκλήρωσης  του  έργου  σε
ηµερολογιακές  ηµέρες.  Το  αρχικό  Χρονοδιάγραµµα  Κατασκευής,  που
υποβάλλεται  από  τον  Ανάδοχο  εντός  είκοσι  (  20)  ηµερών   από  την
υπογραφή της Σύµβασης, εξειδικεύεται και εγκρίνεται µέσα σε δεκαπέντε
(15)  ηµέρες  και  µετά  την  έγκρισή  του  από τη  ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία,
αποτελεί συµβατικό στοιχείο του Έργου και   στοιχείο του Προγράµµατος
Ποιότητας του Έργου (ΠΠΕ). (άρθρο 145 Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 64 του Ν.4782/2021) 

«Κανονισµοί,  Πρότυπα,
Κώδικες, Προδιαγραφές»

Οποιαδήποτε  αναφορά  σε  Κανονισµούς,  Πρότυπα,  Κώδικες  ή
Προδιαγραφές αφορά στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους και δηµοσίευση
που ισχύει την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης του έργου. 

Άρθρο 3ο: Ισχύουσες διατάξεις
3.1  Η δηµοπράτηση και εκτέλεση των έργων του Ο.Τ.Α. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις:
 -Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016),  ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και  2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε από τον  Ν.4782/2021
«Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων,
ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την
ανάπτυξη, τις υποδοµές και την υγεία» (ΦΕΚΑ36/9-3-21).
-Του  Ν.3463/06:  «Κώδικας  ∆ήµων  και  Κοινοτήτων»  όπως  συµπληρώθηκε  και  τροποποιήθηκε   µε  το
Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλι-
κράτης» και το Ν.4071/12 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση – Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Του Ν.4555/2018 –«Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
-Του Π.∆. 171/87: «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που
εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», όπως
συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µέχρι σήµερα. 

 - Του Ν.4389/2016 “Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας       δηµοσιονοµικών στόχων
και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και  άλλες διατάξεις”  και  σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του άρθρου 52
παρ.1 “Ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό
(24%) στη φορολογητέα αξία. 
- Του Ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119  «Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ηµοσίου και
τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµί-
σεων,  µέτρα κοινωνικής  στήριξης  και  εργασιακές  ρυθµίσεις,  Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο  ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
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- Του Ν. 3669/08, άρθρα 80 – 110, άρθρα 20 παρ. 4-5 και άρθρο 176 παρ 1α«Κύρωση της Κωδικοποίη-
σης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4070/2012
«Ρυθµίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
- Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
- Του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για
την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίη-
ση του Ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις».
- Του Ν. 3614/07 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική
περίοδο 2007-2013» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
- Του Ν. 4278/2014 και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρή-
σεων σε δηµόσια έργα».
-  Του Ν.  4270/2014  Αρχές  δηµοσιονοµικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωµάτωση  της  Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
-  Του Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµί-
σεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.
- Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός
των µελών τους µε κλήρωση».
- Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες δια-
τάξεις».
-  Του Ν. 4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων..» όπως συµπληρώθηκε και ισχύει.
-  Το Π∆ 71/2019 (Α΄ 112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, µελετών,
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)».
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαµβάνονται
στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα
στα  συµβατικά τεύχη της  παρούσας εργολαβίας  και  γενικότερα κάθε  διάταξη  (Νόµος,  Π.∆.,  Υ.Α.)  και
ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

3.2  Συµβατικά στοιχεία που δεν είναι προσαρτηµένα στη Σύµβαση, αλλά αναγνωρίζονται αµοιβαία ότι
ισχύουν είναι:

1) Υπ’ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύο-
ντος Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και
άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ Β’ 1222/5.9.2006)».

2)  Οι ισχύοντες Πολεοδοµικοί Κανονισµοί (π.χ.  Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός, Κτιριοδοµικός Κανονι-
σµός, Κανονισµός για τη µελέτη και εκτέλεση έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα κ.λπ.)

3) Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016 που εγκρίθηκε µε την απόφαση Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328/12-5-
2016 του Υ.Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.

4) Ο Νέος Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα που εγκρίθηκε αρχικά µε την
∆11ε/0/30123/21-10-91  (ΦΕΚ 1068  Β’/91)  και  τροποποιήθηκε  µεταγενέστερα  µε  την  ∆17α/116/4/ΦΝ/
429/18-10-00 (ΦΕΚ 1329 Β’/6-11-00) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και ο Αντισεισµικός Κανονισµός που
εγκρίθηκε µε την ∆17α/141/3/ΦΝ/275/15-12-99 (ΦΕΚ Β 2184/20-12-99) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.`

5) Το Π.∆. 778/80 περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών.

6) Το Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων»
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7) Το Π.∆. 1073/81 περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών κ.λπ.

8) Το Π.∆. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προ-
σωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ».

9) Ο Ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων».

10) Οι τοπικές δεσµεύσεις (π.χ. αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω.).

11) Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις.

12)  Τον  Κανονισµό  Περιγραφικών  Τιµολογίων  Εργασιών  της  υπ’  αριθ.  ∆ΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/4-5-
2017(Β΄1746) απόφασης του Υπουργού Υποδοµών & Μεταφορών «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογί-
ων  Εργασιών για  δηµόσιες  συµβάσεις  έργων»  κατ’  εξουσιοδότηση της  παρ.7ζ  του  άρθρου  53  του
Ν.4412/2016  και  τα  εγκεκριµένα  ενιαία  Τιµολόγια  του  άρθρου  17  παρ.  4  του  Ν.  3669/08  (Κ∆Ε)
(ΝΑΟΙΚ,ΝΑΟ∆Ο, ΝΑΠΡΣ, ΝΑΥ∆Ρ) καθώς και τα ισχύοντα (ΑΤΗΕ, ΗΛΜ κλπ.). 

13) Τα ∆ελτία ∆ιαπίστωσης Τιµών της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων σε ότι αφορά τα
ηµεροµίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, προκειµένου να υπολογισθούν τιµές συµπληρωµατικών ερ-
γασιών και δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Τιµολογίου ή να πληρωθούν εργασίες που γίνονται απο-
λογιστικά.

14) Το Π.∆. 334/94 «Προϊόντα δοµικών κατασκευών», µε σκοπό την προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθε-
σίας προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 89/106/ΕΟΚ για την προσέγγιση των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών
κατασκευών, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία του Συµβουλίου 93/68/ΕΟΚ.

- Απόφαση (ΦΕΚ 1914/Β΄/15-7-12) µε αρ. 6690 «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνι-
κές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συµµόρφωσης και σήµανση συµµόρφωσης «CE» του Υπ.
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων»,

-Εγκ – ∆ΙΠΑ∆/9/14-1-2011 «∆ηµοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την ενσωµάτωση εναρµο-
νισµένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νοµοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 106/89 και Π∆ 334/94)»,

-Απόφαση 15914/340/2007 (ΦΕΚ 1557/Β/17-8-2007) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµοσίων Έργων «Στοιχεία Τοιχοποιίας»,

-Απόφαση 12394/406/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµοσίων Έργων «Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδροµίου και κράσπεδα από σκυρόδεµα»,

-Απόφαση 12396/408/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµοσίων Έργων «Κονιάµατα τοιχοποιίας»,

-Απόφαση 12395/407/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµοσίων Έργων «Επιχρίσµατα τοιχοποιίας»,

-Απόφαση 12398/410/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµοσίων Έργων «Εξώφυλλα και Εξωτερικές περσίδες»,

-Απόφαση 16462/26/2001 (ΦΕΚ 917/Β/17-72001) «Τσιµέντα για τη κατασκευή από σκυρόδεµα»,
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-Απόφαση  6310/41/2006  (ΦΕΚ  427/Β/2006)  «Πρόσθετα  σκυροδέµατος,  κονιαµάτων  και  ενεµάτων,
γεϋφάσµατα, σφαιρικά έδρανα, µόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης, πλάκες πεζοδροµίων και κράσπεδα από
φυσικούς λίθους»,

-Απόφαση 1782/63/2010 (ΦΕΚ 210/Β/2010) Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και
Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού, συστήµατα
ελέγχου καπνού και θερµότητας, µόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης και διατάξεις ανιχνευτών καπνού»,

-Απόφαση 1783/64/2010 (ΦΕΚ 210/Β/2010) Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και
υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης».

15) Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ/12/13-1-2009 υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. «Οδηγίες για την παρακολούθηση και
την εφαρµογή των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε)»

16) Οι Ευρωκώδικες.

17) ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµικών & Περιβάλλοντος,  Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ∆6/Β/οικ.  5825
(ΦΕΚ Β’ 407/9-4-2010) «Έγκριση Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων».

18) Απόφαση Φ.50/503/168 Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Τροποποίηση
της υπ’ αριθ. 115239/25702/3627 της 21 ∆εκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β’ 8) απόφασης του Υπουργού Βιο-
µηχανίας «Περί ερµηνείας των διατάξεων του Νόµου 4483/65» (ΦΕΚ Β’ 844/16-5-2011).

19) ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1312/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».

20) Ο Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/07 – Προπτωχευτική διαδικα-
σία εξυγίανσης και  άλλες  διατάξεις»  και  η  µε  αριθ.  Πρωτ.∆17α/302/7Φ.Ν.463/2012 Εγκύκλιος  29 του
Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδοµών,  Μεταφορών  &  ∆ικτύων  µε  θέµα  «Κράτηση
0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρ-
τητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων» όπως ισχύει σήµερα.

21) Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012) του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελλη-
νικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα» όπως ισχύ-
ει σήµερα. (την συνοδευτική εγκύκλιο 26/'ΙΠΑ'/356/4-10-2012 καθώς και το Τεύχος Συµπληρωµατικών Τε-
χνικών Προδιαγραφών του έργου σύµφωνα µε την παράγραφο 13 της εγκυκλίου 26/'ΙΠΑ'/356/4-10-2012,
την εγκύκλιο 17/'ΚΠ/οικ./1322/7-9-2016 µε θέµα «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα εννέα
(59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ) (επισηµαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση αναφο-
ράς των Ενιαίων Τιµολογίων Εργασιών στις εν λόγω Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, θα λαµβάνονται
πλέον, αντ' αυτών, υπόψη οι Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές των παραρτηµάτων της εν λόγω Εγκυ-
κλίου).

22) Εγκύκλιος 33 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆17α/06/173/ΦΝ 433.α «Οδηγίες για την εφαρµογή της χορήγησης προκαταβο-
λής 10% σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα.».

23) Εγκύκλιος 32 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆17γ/05/173/ΦΝ 463 «Οδηγίες για την εφαρµογή της διάταξης περί καταργήσεως
εισφορών 2% και 2‰ υπέρ ΤΕΕ.»
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24)Παιδικές χαρές «Καθορισµός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή
και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ∆ήµων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία  αδειο-
δότησης και ελέγχου τους, η διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια»
της ΥΠΕΣ-Αριθµ. 28492/2009 (ΦΕΚ 931 Β’/18.05.2009 τεύχος Β΄) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθη-
κε µε την ΥΠΕΣ-Αριθµ. 27934/2014 (ΦΕΚ 2029 Β’/25.07.2014), Αριθµ.  24245/2019 (ΦΕΚ 1403 Β’/ 23.
04.2019.

25) Οι σχετικές διευκρινιστικές εγκύκλιοι του γραφείου µελετών ΑµεΑ του ΥΠΕΚΑ (Εγκ29467/9/13612, 
Εγκ42382/13). 
26) Η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα των Ανθρώπων µε αναπηρίες (Ν4074/12 (ΦΕΚ88/Α/11412). 
27) το άρθρο 28 του Νόµου 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α΄) «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες».
28)Η µε αρ. 52487/ 16.11.2001(ΦΕΚ 18 Β΄/2002) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «Εδικές ρυθµίσεις για την
εξυπηρέτηση ΑµεΑ σε υφιστάµενα κτήρια». 
29) Η απόφαση µε αριθµό 52907/09 (ΦΕΚ2621/Β/311209): «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση 
ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ) σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφο-
ρία πεζών» και επικουρικά αυτών οι οδηγίες σχεδιασµού "Σχεδιάζοντας για Όλους" του ΥΠΕΚΑ. 
30) Η απόφαση Αριθµ. ΥΠΕΝ/∆ΕΣΕ∆Π/65826/699 2998/ΦΕΚ Β/20-07-2020 «Τεχνικές οδηγίες προσαρµο-
γής υφιστάµενων κτιρίων και υποδοµών για την προσβασιµότητα αυτών σε άτοµα µε αναπηρία και εµπο-
διζόµενα άτοµα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία». 

-Οι τοπικές δεσµεύσεις (Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ∆ασαρχείου, γειτνίασης µε αγωγούς και κολώνες ∆ΕΗ
κ.λπ.).
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις6, καθώς και λοιπές διατάξεις
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το
σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενι-
κότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Άρθρο 4ο: Αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας

4.1  Η αρχική συµβατική αξία της εργολαβίας είναι ο συνολικός προϋπολογισµός των εργασιών, προσαυ-
ξηµένος µε τα Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%), µε το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών (15% επί της δαπάνης εργα-
σιών και του κονδυλίου Γ.Ε. και Ο.Ε.) και τυχόν απολογιστικών όπως περιέχονται στον Προϋπολογισµό
της µελέτης,  µειωµένα κατά το  ποσοστό της  µέσης έκπτωσης,  προστιθέµενου του αντίστοιχου Φ.Π.Α.
(24%).

Άρθρο 5ο: Συµβατικές τιµές της εργολαβίας-∆ιαµόρφωση τιµολογίου προσφοράς
5.1 Συµβατικές τιµές της εργολαβίας είναι οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου της µελέτης, µειωµένες κατά το
αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος στην προσφορά επί µέρους ποσοστών ή
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης και αυξηµένες κατά το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και για όφελος
του αναδόχου, καθώς επίσης και η δαπάνη για την προµήθεια και εγκατάσταση του κινητού εξοπλισµού
του έργου ή και οι απολογιστικές εργασίες  σύµφωνα µε το τιµολόγιο της µελέτης.

5.2  Οι τιµές µονάδας του ισχύοντος συµβατικού τιµολογίου αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιω-
µένες σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης.
Για τον καθορισµό των τιµών των εργασιών της µελέτης ελήφθησαν υπ’ όψη οι ειδικές τοπικές συνθήκες
του έργου και οι ιδιαίτεροι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος κάθε εργασίας, καθώς και οι γενικοί και
ειδικοί όροι του Τιµολογίου της µελέτης.

Για την αποζηµίωση  των εργασιών που περιγράφονται από σύνθετες τιµές, θα εφαρµόζεται υποχρεωτικά
απευθείας η σύνθετη τιµή του τιµολογίου µελέτης, αποκλειόµενης της αποδοχής αιτήµατος του αναδόχου
για την αναλυτική επιµέτρηση και πληρωµή των εργασιών λόγο τοπικών δυσχερειών ή άλλων λόγων.
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Περιλαµβάνεται η δαπάνη για την σύνταξη των µελετών εφαρµογής του έργου και των «ως κατασκευάσθη-
κε» σχεδίων. Η εργασία αυτή δεν αµείβεται ιδιαίτερα, αλλά περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδος
του Τιµολογίου.

Περιλαµβάνεται επίσης και η συντήρηση του έργου µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου καθόλη τη
διάρκεια του χρόνου εγγύησης.

Τυχόν παρεκκλίσεις από τα παραπάνω θα γίνονται µόνον µετά από σύµφωνη γνώµη της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας για την καλή και ασφαλέστερη κατασκευή.

5.3 Προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος, για την διαµόρφωση της προσφοράς του προέβη σε αναλυτική
προµέτρηση και κοστολόγηση των εργασιών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη και τα
σχέδια της µελέτης υπό τις συνθήκες που επιβάλλονται στο συγκεκριµένο έργο. Έτσι η υποβαλλόµενη
προσφορά αποτελεί  για κάθε διαγωνιζόµενο αµάχητο κριτήριο  και δεν επιτρέπει  για κανένα λόγο την
υπαναχώρηση εκ των υστέρων.

Άρθρο 6ο: Στοιχεία της σύµβασης –Σειρά ισχύος τευχών και στοιχείων µελέτης-Σύµβαση του έργου
–Υποκατάσταση Αναδόχου

6.1 Τα στοιχεία της σύµβασης αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη.
Τα τεύχη και τα λοιπά στοιχεία της µελέτης και δηµοπράτησης αλληλοσυµπληρώνονται, είναι δε κατά σει-
ρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω: (όπως ανα-
φέρονται και στο άρθρο 5.2 της διακήρυξης ). 
1. Το συµφωνητικό. 
2. Η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά ηλεκτρονικά. 
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Περιγραφή των Τεχνικών Προδιαγραφών και τα Παραρτήµατά τους
7. Η Τεχνική Περιγραφή. 
8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, οι µελέτες εφαρµογής που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο, οι προδιαγραφές 
και οι διευκρινήσεις οικοδοµικών εργασιών & Η/Μ εγκαταστάσεων προς τον ανάδοχο και οτιδήποτε άλλο 
που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του έργου. 
10. Το Χρονοδιάγραµµα/  το Πρόγραµµα Ποιότητας του έργου, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπη-
ρεσία, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 της παρούσης Ε.Σ.Υ.. 

Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο: 
(1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια Αριθµ. Αποφ. ∆ΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466 – ΦΕΚ1746Β, 19.05.2017 
όπως αυτά θα ισχύουν κατά την δηµοπράτηση του έργου, σύµφωνα και µε την Εγκύκλιο 11/19-06-2017 
∆ΝΣγ/οικ44038/ΦΝ466 Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών. 
(2) Οι Ευρωκώδικες. 
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ.∆.Ε.). 
(4) Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.).
(5) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.

6.2 Ισχύουν τα Περιγραφικά Τιµολόγια Εργασιών της υπ’ αριθ. ∆ΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/4-5-2017(Β΄1746)
απόφασης του Υπουργού Υποδοµών & Μεταφορών «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών
για δηµόσιες συµβάσεις έργων» κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.7ζ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 και τα
εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (ΝΑΟΙΚ,ΝΑΟ∆Ο, ΝΑΠΡΣ,
ΝΑΥ∆Ρ)  καθώς  και  τα  ισχύοντα  (ΑΤΗΕ,  ΗΛΜ  κλπ.).  για  την  περίπτωση  σύνταξης  πρωτοκόλλων
κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών.
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6.3   Σε  περίπτωση ασυµφωνίας  στο  περιεχόµενο  ενός και  του  αυτού  από τα παραπάνω συµβατικά
στοιχεία των προηγούµενων παραγράφων 6.1 και 6.2 του παρόντος άρθρου, η τελική επιλογή θα ανήκει
στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να  συµµορφωθεί αναντίρρητα σ’ αυτήν,
χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση, από αυτήν την αιτία.

Ο ανάδοχος µε την υπογραφή της σύµβασης, οφείλει να χρησιµοποιεί τα αρχεία του έργου από την
ηλεκτρονική πλατφόρµα του διαγωνισµού.

6.4 Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύµβαση, από τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης και τον
νόµιµο εκπρόσωπό του (Αντιδήµαρχος) και τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρίας του
έργου. Η σύµβαση συνάπτεται  µε βάση την εγκριτική απόφαση και τα τεύχη και σχέδια µε τα οποία
διενεργήθηκε η δηµοπρασία. Το έγγραφο της σύµβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα. 

6.5  Για  την  υπογραφή  της  σύµβασης  καλείται  ο  ανάδοχος  να  προσέλθει  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 45 του
Ν.4782/2021,  µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση πρόσκλησης της
Αναθέτουσας Αρχής.  Η πρόσκληση γίνεται µαζί µε την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης. Μέσα
στην ίδια προθεσµία ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει τις απαιτούµενες εγγυητικές καλής
εκτελέσεως.  Η σύµβαση θεωρείται  συναφθείσα µε την κοινοποίηση της παραπάνω πρόσκλησης στον
ανάδοχο.
6.6 Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης µέσα στην προθεσµία που ορίζεται
στην ειδική πρόσκληση,  µε την επιφύλαξη αντικειµενικών λόγων ανωτέρας βίας,  κηρύσσεται έκπτωτος,
καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση συµµετοχής  του και  η  κατακύρωση γίνεται  στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού η διαδικασία
ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 46 του Ν.4782/2021.
 . 
Επίσης η  µη προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/16, η υποβολή ψευδών ή ανα-
κριβών στοιχείων συνεπάγεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Ν.4782/2021  όπως αυ-
τός ισχύει:

� έκπτωση του αναδόχου µε απόφαση του προϊστάµενου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και
� κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής στη δηµοπρασία σαν ειδική ποινή.

6.7 Κατά την υπογραφή του εγγράφου 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 υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα υπηρεσία. ∆ιαφορετικά κάθε
κοινοποίηση που γίνεται  στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει  δηλώσει ο ανάδοχος,  επιφέρει  όλα τα
νόµιµα αποτελέσµατά της. 
Ο  ανάδοχος,  κατά  τον  ίδιο  παραπάνω χρόνο,  δηλώνει  εγγράφως  για  την  παραλαβή  των εγγράφων,
αντίκλητο, εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο,  κάτοικο της έδρας της  διευθύνουσας υπηρεσίας το
οποίο εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση του
αντικλήτου ότι αποδέχεται τον γενόµενο διορισµό του. Κάθε κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι γίνεται
προς τον ανάδοχο. 
Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή µε ανάλογη εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας. Η
αντικατάσταση ισχύει  µόνο µετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η
διευθύνουσα υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωµα να ζητά την αντικατάστασή του, αν αυτός αρνηθεί την
παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηµατικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην
περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρηση νέο αντίκλητο. 

6.8 Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου, επαναϋπολογίζονται, σε συνδυασµό µε την
έκπτωση, οι προβλεπόµενες δαπάνες για τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση, το φόρο προστιθέµενης αξίας
(Φ.Π.Α.) και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του.
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6.9 Εκχώρηση δικαιωµάτων – υποκατάσταση αναδόχου
Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή µέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του
έργου) είναι δυνατή µόνο, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 132.
Η  εκχώρηση  του  έργου  ή/και  των  δικαιωµάτων  που  απορρέουν  από  την  σύµβαση  διέπεται  από  τις
διατάξεις του Άρθρου 164 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 80 του Ν.4782/2021. Για
την υποκατάσταση εκδίδονται: α) διαπιστωτική πράξη της Προϊσταµένης Αρχής, στις περιπτώσεις ολικής
ή  µερικής  διαδοχής  του  αρχικού  αναδόχου,  λόγω  εταιρικής  αναδιάρθρωσης,  περιλαµβανοµένων  της
εξαγοράς, της απορρόφησης και της συγχώνευσης και β) εγκριτική απόφαση της ως άνω αρχής, αν ο
αρχικός ανάδοχος έχει περιέλθει σε κατάσταση αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή
πτωχευτικών διαδικασιών.
∆εν  θεωρείται  υποκατάσταση  η  εκ  µέρους  του  αναδόχου,  υπεργολαβική  ανάθεση  συγκεκριµένων
εργασιών του έργου.

Άρθρο 7ο: Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου
7.1  Η υποβολή προσφοράς στη δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι ο ανάδοχος:

7.1.1  Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, τη διαµόρφωση και τη φύση του εδάφους του γηπέδου
του  έργου  και  έχει  λάβει  πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και  τοπικών  συνθηκών πρόσβασης  και
εκτέλεσης των εργασιών του (διδακτήρια: απρόσκοπτη λειτουργία µαθηµάτων, θέση έργου, µεταφορές,
αποθήκευση  υλικών,  κατάσταση  οδών,  ευχέρεια  εξεύρεσης  εργατικών  χεριών,  των  απαραίτητων
µηχανηµάτων σύµφωνα µε τις µεταφορικές δυνατότητες για την προσπέλαση στο χώρο του έργου, των
καιρικών  συνθηκών  της  περιοχής,  νερού,  ηλεκτρικού  ρεύµατος,  τη  συγκέντρωση  -  απόθεση  και
αποµάκρυνση  των  αχρήστων  υλικών  εκσκαφών,  καθαιρέσεων  –  αποξηλώσεων,  κοπής  δένδρων,
εκθάµνωσης,  κ.λπ.  σε  χώρους  που  επιτρέπεται  από  τις  αρχές  –  τηρουµένων  και  των  ισχυουσών
διατάξεων  για  διαχείριση  και  απόρριψη  αποβλήτων  κατασκευής  ή  κατεδάφισης  σε  µονάδες  ΑΕΚΚ
(Απόβλητα  Εκσκαφών,  Κατασκευών,  Κατεδαφίσεων)  ΦΕΚ  1312/Β/24-08-2010,  εγκύκλιος  ΥΠΟΜΕ∆Ι
12/27-03-2013, εγκύκλιος µε αρ.πρωτ. 4834/25-01-2013 του ΥΠΕΚΑ  κτλ).

7.1.2  Έχει µελετήσει µε κάθε προσοχή τα δεδοµένα της εγκεκριµένης µελέτης και τα τεύχη δηµοπράτησης
του έργου, των απαιτήσεων απρόσκοπτης λειτουργίας των σχολείων και των αυξηµένων αναγκών για
λήψη  µέτρων  ασφαλείας  λόγω  της  παρουσίας  µαθητών  στους  προς  επισκευή  χώρους  και  ότι  θα
συµµορφωθεί απόλυτα µε αυτά για την εκτέλεση των εργασιών του.

7.1.3 Θα απαιτηθεί πολλές εργασίες να γίνουν και κατά την περίοδο λειτουργίας των σχολικών µονάδων
και θα πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα ώστε να είναι ασφαλείς και να µη ενοχλούνται οι µαθητές και το
προσωπικό των σχολείων κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αρκετές εργασίες
θα απαιτηθεί να γίνουν και µετά την λήξη του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων ιδίως κατά την διάρκεια
της εξεταστικής περιόδου, µετά την αποχώρηση του προσωπικού και των µαθητών, καθώς και τις ηµέρες
µη λειτουργίας του σχολικού συγκροτήµατος, έπειτα από τη σχετική έγκριση εισόδου στο κτίριο από την
∆ιεύθυνση  του  κτιρίου  που  θα  αφορά  το  τεχνικό  προσωπικό  του  Αναδόχου,  κατά  την  διάρκεια  του
σαββατοκύριακου,  σε  ηµέρες  αργιών,  χωρίς  επιπρόσθετη  αµοιβή  και  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  έχει
εξασφαλίσει µε µέριµνα και δαπάνη του όλες τις αναγκαίες άδειες.

7.1.4 ∆εν πρέπει να παραµένουν ηµιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία στον χώρο του κάθε διδακτηρίου.
Αν καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραµείνουν, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση και δια-
τάξεις προστασίας για αποφυγή ατυχηµάτων.

7.1.5 Όταν εκτελούνται εργασίες κατά την διάρκεια λειτουργίας των σχολείων θα πρέπει να λαµβάνονται
από τον ανάδοχο όλα τα απαιτούµενα από την νοµοθεσία µέτρα ασφαλείας και να υπάρχει συνεχής συ-
νεννόηση µε τους υπευθύνους των σχολικών µονάδων για να µην δηµιουργηθούν απρόοπτα και ατυχήµα-
τα. Οι εργασίες θα εκτελούνται πάντα µε εντολή του επιβλέποντα µετά από συνεννόηση µε τον υπεύθυνο
του Σχολείου (∆/ντή, Γυµνασιάρχη – Λυκειάρχη). Οποιαδήποτε πρόσθετα µέτρα, για την ασφαλή λειτουρ-
γία του σχολείου, αιτηθούν από την διεύθυνση, εφόσον κριθούν αναγκαία από την επίβλεψη αναντίρρητα
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θα εφαρµοστούν. Τονίζεται ότι οι εργασίες στους χώρους καθηµερινής ενασχόλησης του προσωπικού,
καθώς και της εισόδου των µαθητών κατά τις εργάσιµες ώρες, θα εκτελούνται κατόπιν συνεννόησης µε τον
Επιβλέποντα και την ∆/νση του Σχολείου.

7.1.6 Σε κάθε περίπτωση, οι κεντρικές είσοδοι, οι χώροι κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης µαθητών και προ-
σωπικού θα πρέπει να είναι καθηµερινά καθαροί και προσπελάσιµοι και απόλυτα ασφαλείς για την
απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων.

7.1.7 Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις όπως π.χ. των κουφωµάτων θα γίνονται µε προσοχή για την
αποφυγή ατυχηµάτων λόγω των υαλοπινάκων καθώς επίσης και για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών
στα δοµικά στοιχεία των κτιρίων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποξηλώνει τα παλαιά κουφώµατα µετά
προσοχής χωρίς να προκαλεί ζηµία στα περιβάλλοντα δοµικά στοιχεία όπως επιχρίσµατα, ποδιά,
λαµπάδες κλπ. Τα µάρµαρα θα αποκαθίστανται πλήρως και θα είναι της αυτής ποιότητας και µορφής µε 
την υπάρχουσα κατάσταση. Όπου απαιτηθεί τα προστατευτικά κιγκλιδώµατα, θα αποξηλώνονται µετά
προσοχής και θα επανατοποθετούνται µε οποιοδήποτε ενδεδειγµένο τρόπο στην ίδια θέση.

7.1.8 Σε περίπτωση που οι εσωτερικές βαφές εκτελούνται κατά το διάστηµα λειτουργίας των σχολείων αυ-
τές θα είναι οπωσδήποτε οικολογικές και άοσµες.

7.1.9   Ο  Ανάδοχος  αναλαµβάνει  να  εκτελέσει  όλες  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  τις
παραπάνω ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη
που έχει για πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενηµερωθεί
µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που έχει σχέση µε τη µελέτη των συνθηκών
κατασκευής  του  έργου  γενικά.  Επίσης  ο  ανάδοχος  αναλαµβάνει  όλες  τις  προβλεπόµενες  από  την
εγκεκριµένη µελέτη και τις απαιτούµενες από τους κανόνες ασφαλείας - τέχνης και επιστήµης διαδικασίες
και  ενέργειες  για  συνεχή  παρακολούθηση  του  έργου  µε  την  διάθεση  όλου  του  απαιτούµενου
επιστηµονικού προσωπικού και µέσων προφύλαξης, επιτήρησης, ασφαλούς περίφραξης, κ.λπ. καθώς και
την έκδοση των απαιτούµενων αδειών για την εκτέλεση των εργασιών.

7.1.10  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 ηµέρες εξετάσεων,
µαθηµάτων, 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.

Άρθρο 8ο: ΄Εναρξη Εργασιών - Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
8.1  Ο Ανάδοχος οφείλει να µην καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών κατασκευής πέραν των τριάντα
(30) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης.
 
8.2 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 21 του
Ν.4782/2021, για την υπογραφή της σύµβασης, την πιστή εφαρµογή των όρων της και κάθε απαίτηση του
κυρίου  του  έργου  κατά  του  αναδόχου,  που  προκύπτει  ένεκα  του  έργου,  ο  ανάδοχος  οφείλει  να
προσκοµίσει  εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης σε  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  επί  της  εκτιµώµενης  αξίας  της
σύµβασης. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να
είναι µεγαλύτερος κατά τρεις (3) τουλάχιστον µήνες από το άθροισµα της συµβατικής προθεσµίας, της
οριακής προθεσµίας (ήτοι χρονικό διάστηµα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) τής αρχικής προθεσµίας και
πάντως όχι µικρότερο των τριών µηνών) και του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύµφωνα
µε το άρθρο 171 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 85 του Ν.4782/2021  και τα έγγραφα της σύµβασης.

Όλες οι πληρωµές που γίνονται στον ανάδοχο κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου µε βάση τις πι-
στοποιήσεις,  αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι  του εργολαβικού ανταλλάγµατος που εκκαθαρίζεται
µετά την Παραλαβή. Σε κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο πραγµατοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρ-
χονται σε πέντε επί τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούµενη αξία των εργασιών µετά της αναλογούσας ανα-
θεώρησης και σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαµβάνονται προσωρινά στην πι-
στοποίηση, µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες. Αυτές οι κρατήσεις του άρθρου 152, § 12 του
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Ν. 4412/2016, µπορούν οποτεδήποτε να αντικατασταθούν από τον ανάδοχο µερικά ή ολικά µε ισόποση
εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών που
περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες από την υπηρεσία επιµετρήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.14 του
Ν. 4782/2021.

8.3. Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021, µετά από την έγκριση της τελικής επιµέτρησης από
τη διευθύνουσα υπηρεσία η εγγύηση µειώνεται κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της συ-
νολικής αξίας. Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά από την έγκριση του Πρω-
τοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής Παραλαβής του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης και την έγκρι-
ση του τελικού λογαριασµού του έργου. 

8.4. Γενικά, για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αρχική και συµπληρωµατική, για την συµπλήρωσή τους µε
τις κρατήσεις που γίνονται στις πληρωµές του αναδόχου, τις µειώσεις αυτών, την επιστροφή τους, καθώς
και τον τρόπο µε τον οποίο παρέχονται αυτές, έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου  21 του Ν. 4782/2021. 

8.5. Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία, έχουν ισχύ και οι ειδικές ρυθµίσεις των άρθρων
167 (πτώχευση, θάνατος) και 140 (υποχρεώσεις µελών αναδόχου κοινοπραξίας) του Ν.4412/2016, που
αφορούν στις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, στην ευθύνη των κοινοπρακτούντων απέναντι στον κύριο του
έργου,  στο  διορισµό  εκπροσώπου  και  αναπληρωτού  αυτού,  της  κοινοπραξίας,  ως  και  στον  τρόπο
αντικατάστασης αυτών, στον τρόπο συνέχισης των εργασιών αν υπάρξει πτώχευση ή θάνατος ενός ή
περισσοτέρων µελών της κοινοπραξίας κ.λ.π. 

8.6 ∆ιευκρινίζεται ότι από το λαβείν του Αναδόχου ή εν ελλείψει τοιούτου, από τις εγγυήσεις καλής εκτέλε-
σης, ο κύριος του έργου θα παρακρατεί ή θα εκπίπτει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από τον Ανάδοχο: 
(1) στον Κ.τ.Ε. για επιβληθείσες ποινικές ρήτρες παραβίασης προθεσµιών έργου που προβλέπονται στα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης και λοιπές απαιτήσεις του άρθρου 148 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 67 του Ν. 4782/2021, 
(2) σε ασφάλιση προσωπικού και µηχανηµάτων. 

Άρθρο 9ο: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου
9.1 Για την αποπεράτωση του όλου έργου ορίζεται προθεσµία  12 µηνών (δώδεκα)  που θα αρχίζει από
την υπογραφή της  σύµβασης  µέσα στην  οποία  θα πρέπει  να  ολοκληρωθούν  οι  εργασίες  σε  όλα τα
σχολεία,  εκτός  εάν  άλλως  ορίζεται  στο  συµφωνητικό.  Για  την  τήρηση της  παραπάνω προθεσµίας  ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει περισσότερα από ένα συνεργεία και περισσότερες από µία
βάρδιες σε κάθε συνεργείο.
Παράταση της συµβατικής προθεσµίας δεν αναγνωρίζεται παρά µόνο για λόγους ευθύνης του εργοδότη.
Γενικά αν για οποιοδήποτε  λόγο απαιτηθεί  παράταση,  αυτή χορηγείται  σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 147 παρ.10 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 66 του Ν.4782/2021, 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.
Γεγονότα  ανωτέρας  βίας  αναστέλλουν  την  πάροδο  των  προθεσµιών,  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 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.

Οι  δυσµενείς  καιρικές  συνθήκες  θεωρούνται  λόγος  διακοπής  των  εργασιών  και  παράτασης  της
προθεσµίας περαιώσεως του έργου, µόνο κατά την απόλυτη κρίση της υπηρεσίας . 
Η ενδεχόµενη παρουσία άλλων εργοληπτών και συνεργείων Ο.Κ.Ω. και η παράλληλη εκτέλεση εργασιών
από αυτούς δε συνεπάγεται καµία µεταβολή των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου.
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9.2 Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσµία µε απόλυτη ακρίβεια Για το
σκοπό αυτό  ο  ανάδοχος  θα πρέπει  να προβλέψει  τη  δυνατότητα εργασίας  σε  δεύτερη βάρδια,  αν  η
κανονική βάρδια δεν επαρκέσει, µε ή χωρίς υπερωρίες και τη δυνατότητα εργασίας σε ηµέρες αργιών και
εορτών. Η οποιαδήποτε επιβάρυνση του αναδόχου από υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία θα βαρύνει τον
ίδιο και δεν αναγνωρίζεται κανένα δικαίωµα για καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. 
Οι  κάθε  είδους  άδειες  για  υπερωριακή  ή  και  νυκτερινή  απασχόληση  προσωπικού,  θα  εκδοθούν  µε
µέριµνα του αναδόχου. Η Υπηρεσία, αν χρειασθεί, θα συνηγορήσει στις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες για
τη χορήγηση τέτοιων αδειών.

9.3  Ο  Ανάδοχος,  λόγω  των  αυξηµένων  απαιτήσεων  ως  προς  τις  τεχνικές  επεµβάσεις  στα  διάφορα
διάσπαρτα σχολικά κτίρια σε συνδυασµό µε τη µικρή χρονική διάρκεια κατά την οποία τα κτίρια παρα-
µένουν κλειστά (Αύγουστο, Σαββατοκύριακα, Αργίες κ.ο.κ.) , υποχρεούται να διαθέτει τον απαιτούµενο
αριθµό πλήρως επανδρωµένων συνεργείων από εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό και τα µηχανήµατα
– µηχανικό εξοπλισµό και εργαλεία για να µπορεί να εργάζεται ταυτόχρονα σε διάφορα σηµεία, σε έργα ή
τµήµατα έργων κάθε χρονική στιγµή. 
Επισηµαίνεται ότι λόγω της φύσης του έργου, οι εργασίες θα εκτελούνται κυρίως κατά τις περιόδους και
ώρες µη λειτουργίας των κτιρίων  µε πλήρη συνεργεία. Προκειµένου να τηρηθούν οι οριζόµενες προθεσµί-
ες  και λαµβανοµένου υπόψη ότι τα σχολικά κτίρια δεν γίνεται να παραµείνουν κλειστά για µεγάλα διαστή-
µατα ο ανάδοχος  θα το λάβει υπόψη του και θα προβλέψει τη δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη ή τρίτη
βάρδια και τη δυνατότητα εργασίας σε ηµέρες αργίας και εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την υπε-
ρωριακή ή νυκτερινή εργασία και τις κάθε είδους άδειες θα βαρύνει τον Ανάδοχο χωρίς καµιά απαίτηση
οποιασδήποτε αποζηµίωσης. ∆εν θα διαταράσσεται η απρόσκοπτη λειτουργία των κτιρίων κατά τις εργα-
σίες. 
Επίσης τα ίδια συνεργεία πλήρως επανδρωµένα είναι υποχρεωµένος να τα χρησιµοποιεί περισσότερες
από  µία  βάρδιες,  εφόσον  αυτό  κριθεί  απαραίτητο,  για  να  επεµβαίνουν  σε  οποιοδήποτε  σηµείο  των
σχολικών κτιρίων του ∆ήµου, για αντιµετώπιση επειγουσών και επικινδύνων καταστάσεων, ανεξαρτήτως
του µεγέθους επέµβασης, αλλά και για ειδικούς λόγους άµεσης επέµβασης εκτέλεσης κάποιας εργασίας.
 
9.3 Μέσα στη συνολική προθεσµία θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί µέρους εργασίες και να
παραδοθεί το έργο για χρήση.  Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν
µπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης ή όπως
άλλως ορίζεται στο συµφωνητικό.

9.3.1 Ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες.
 
   (1)     1η Ενδεικτική  τµηµατική προθεσµία (1η Α.Π.)   
-Όχι αργότερα από είκοσι (20) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει 
συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το "Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου", όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 11 της παρούσας Ε.Σ.Υ., θα συνοδεύεται δε από έκθεση, που θα αναλύει και θα 
δικαιολογεί πλήρως τον προτεινόµενο προγραµµατισµό (µέτωπα εργασίας, εξοπλισµός κ.λ.π.).
-Ο Ανάδοχος θα πρέπει αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και το αργότερο εντός είκοσι (20)
ηµερών, να προσκοµίσει απαραιτήτως «Βεβαίωση Ασφάλισης» (Cover Note), όπου να αναφέρονται οι
ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης που θα περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 
Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός τριάντα (30) 
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.
(2)   2η Ενδεικτική τµηµατική προθεσµία (2η Α.Π.)   
Όχι αργότερα από τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται 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 
όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 της παρούσας Ε.Σ.Υ. Στο τεύχος αυτό θα περιλαµβάνονται και βε-
βαιώσεις αναθέσεως καθηκόντων σε συντονιστή µελέτης και εκτέλεσης µε τους αναπληρωτές τους.
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- Να καταθέσει δήλωση αναθέσεως της επίβλεψης του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 38 της Ε.Σ.Υ. και 
τους γενικούς- ειδικούς όρους του τιµολογίου της µελέτης.
- Σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96. 
-Τις προβλεπόµενες από το Π.∆. 305/96 δηλώσεις και γνωστοποιήσεις για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού
Ασφάλειας, Συντονιστή Υγιεινής και Ασφάλειας και Γιατρού Ασφαλείας.
- Όχι αργότερα από τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος οφείλει να έχει το-
ποθετήσει τις Πινακίδες Έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 39   της ΕΣΥ. 
-Να υποβάλει πλήρες ασφαλιστήριο συµβόλαιο, σύµφωνα µε το άρθρο 24   της ΕΣΥ. Κατά την υποβολή 
του ασφαλιστηρίου συµβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και δήλωση, 
στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της Σ.Υ. περί « Ασφαλίσεων » και ότι 
µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καµία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που ανα-
φέρονται στο παρόν άρθρο της Σ.Υ.
(3)   3η Ενδεικτική  τµηµατική προθεσµία (3η Α.Π.)   
Όχι αργότερα από δύο µήνες  από την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει:
-Πρόγραµµα Ποιότητος σύµφωνα σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/611/24-7-2001 απόφαση Υπουρ-
γού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε και µε το άρθρο 19 της παρούσης ΕΣΥ. Στο Σύστηµα Ποιότητος περιλαµβάνεται και η µε-
λέτη οργάνωσης δειγµατοληψιών και λοιπών φάσεων ελέγχου που θα συνοδεύεται από πίνακα προσωπι-
κού. Αφορά έργα προϋπολογισµού άνω του ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00)
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. όπου είναι υποχρεωτική η σύνταξη Προγράµµατος Ποιότητας έργου (παρ.2 άρθρο
158, Ν.4412/2016). 

9.4 Η συνολική και οι τµηµατικές προθεσµίες περάτωσης µπορούν να παρατείνονται όπως ορίζουν οι
ισχύουσες  διατάξεις.  Σε  περίπτωση έγκρισης παράτασης των προθεσµιών από οποιαδήποτε  αιτία,  ο
Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  καµιά  πρόσθετη  αποζηµίωση  λόγω  της  παράτασης  αυτής,  µε  µόνη  και
αποκλειστική  εξαίρεση  τη  νόµιµη  αναθεώρηση  στις  περιπτώσεις  που  αυτό  προβλέπεται  από  την
ισχύουσα Νοµοθεσία.  Η έγκριση των παρατάσεων των προθεσµιών ολικών ή τµηµατικών θα γίνεται µε
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, ύστερα από αίτηση του αναδόχου,  εφαρµοζοµένων
ανάλογα των διατάξεων του άρθρου 147 του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε  µε  το  άρθρο 66 του
Ν.4782/2021.

9.5 Επίσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την υποβολή της Προσφοράς του, να έχει συνεκτιµήσει τους
χρόνους που απαιτούνται: 
α. για τις διατυπώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων, που τυχόν θα εισάγει από το
εξωτερικό. 
β. για τις εγκρίσεις τυχόν µελετών εφαρµογής που θα συντάξει κλπ. καθώς και τις διατυπώσεις έκδοσης
των κάθε φύσεως αδειών και ιδίως των αδειών για χρήση δανειοθαλάµων, λατοµείων, χρήση χώρων τελι-
κής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, κλπ. 

9.6 Παράταση προθεσµίας δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο, εάν ισχυριστεί άγνοια των τοπικών συνθη-
κών, του χρόνου εκµετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών, της κατάστασης των οδών προσπέλασης,
άγνοια των κλιµατολογικών συνθηκών ή της δυνατότητας εξασφάλισης εργατών, κλπ. 

9.7 Μετά την περαίωση της συνολικής προθεσµίας ο ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία αίτηση για
χορήγηση  βεβαίωσης  για  την  περαίωση  των  εργασιών  του  έργου  (άρθρο  168  Ν.4412/16  όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 82 του Ν.4782/2021). 

Άρθρο 10ο: Ύπέρβαση προθεσµιών – Ποινικές ρήτρες
10.1 Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής προθεσµίας
περαίωσης  του  όλου  έργου,  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα,  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  148  παρ.  2  του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 67 του Ν.4782/2021.

10.2  Η  ποινική  ρήτρα  που  επιβάλλεται  στον  ανάδοχο  για  κάθε  ηµέρα  υπέρβασης  της  συνολικής
προθεσµίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται
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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 του συνολικού χρηµατικού ποσού
της σύµβασης, µαζί µε το ποσό των τυχόν συµπληρωµατικών συµβάσεων χωρίς το Φόρο Προστιθέµενης
Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσµία του έργου.
 Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας δεν επιτρέπεται να
υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, κάθε αποκλειστικής προθεσµίας,
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 0,00010 Χ Σ , για το χρονικό διάστηµα των πρώτων 15 ηµερολογιακών ηµερών
και 0,00020 Χ Σ , για το χρονικό διάστηµα των εποµένων 15 ηµερολογιακών ηµερών, όπου Σ η συνολική
κατά την σύµβαση δαπάνη του όλου έργου, χωρίς ΦΠΑ. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για
υπέρβαση  των  τµηµατικών  αποκλειστικών  και  ενδεικτικών  προθεσµιών  δεν  µπορεί  να  ξεπεράσει  σε
ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

10.3  Οι  ποινικές  ρήτρες  επιβάλλονται  µε  αιτιολογηµένη  απόφαση  της  ∆ιευθύνουσας  Υπηρεσίας  και
παρακρατούνται  από  τον  αµέσως  επόµενο  λογαριασµό  του  έργου. Με  ίδια  απόφαση  ανακαλούνται
υποχρεωτικά οι ποινικές ρήτρες για ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες , αν το έργο περατωθεί µέσα στην
συνολική προθεσµία και  τις  εγκεκριµένες  γενικές  παρατάσεις  της.  Η ποινική  ρήτρα για  την  συνολική
προθεσµία και των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών δεν ανακαλείται.

10.4  Για τις  περιπτώσεις  εκπρόθεσµης παράδοσης, απόρριψης συµβατικών ειδών, επιβολής ρητρών
κ.λ.π., για τα προµηθευόµενα είδη του κινητού εξοπλισµού, ισχύουν οι προβλέψεις των σχετικών άρθρων
200 έως 215 του  Ν.4412/2016  (διαδικασία εκτέλεσης  ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµήθειας αγαθών και
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών) όπως ισχύουν σήµερα.

10.5 Η ενδεχόµενη παρουσία άλλων εργοληπτών και συνεργείων Ο.Κ.Ω. και η παράλληλη εκτέλεση εργα-
σιών από αυτούς δε συνεπάγεται καµία µεταβολή των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου.

Άρθρο 11ο: Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου – Μηχανικός εξοπλισµός 

11.1 Μέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος µε βάση την
ολική  και  τις  τµηµατικές  προθεσµίες,  συντάσσει  και  υποβάλλει  στη  διευθύνουσα  υπηρεσία  το
χρονοδιάγραµµα  κατασκευής  του  έργου,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  145  παρ.  1  του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 64 του Ν.4782/2021.
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατά την εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο θα καθορίσει  µε πίνακα τις
ειδικές εργασίες ανά σχολείο που πρέπει να εκτελεσθούν καθώς και τις προτεραιότητες ώστε ο ανάδοχος
να  υποβάλλει  εµπρόθεσµα  το  απαιτούµενο  χρονοδιάγραµµα.  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωµένος  σε
εξαιρετικές  περιπτώσεις  να  επεµβαίνει  σε  οποιοδήποτε  άλλο  σχολείο   κριθεί  απαραίτητο  από  την
Υπηρεσία για λόγους ασφάλειας,  υγιεινής  και  λειτουργικότητας και  απρόβλεπτων καταστροφών από
θεοµηνίες  ή  βανδαλισµούς  που  µπορεί  να  προκύψουν  µετά  την  έγκριση  της  µελέτης.  Οι  τµηµατικές
προθεσµίες γενικά θα είναι ενδεικτικές και θα αποτελούν σταθµούς ενδιάµεσου ελέγχου της προόδου του
έργου. Όπου απαιτείται θα ορίζονται  αποκλειστικές προθεσµίες για εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται
µε την προστασία των σχολείων από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. στέγες και µονώσεις δωµάτων κλπ) ή µε
την  έγκαιρη αποπεράτωση  αυτοτελών χώρων απαραίτητων για την οµαλή λειτουργία των σχολείων (π.χ.
χώροι υγιεινής, αίθουσες, γραφεία κλπ.  

11.2 Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα και µπορεί να
τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά µε τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των έργων,
ανάλογα  µε  τις  δυνατότητες  χρονικής  κλιµάκωσης  των  πιστώσεων,  µέσα  στα  όρια  των  συµβατικών
προθεσµιών.
Το  εγκεκριµένο  χρονοδιάγραµµα  αποτελεί  συµβατικό  στοιχείο  του  έργου.  Αναπροσαρµογές  του
χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται  όταν  µεταβληθούν  οι  προθεσµίες,  το  αντικείµενο ή  οι  ποσότητες  των
εργασιών. 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 της ανωτέρω προθεσµίας
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µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών
κυρώσεων και αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου. 

11.3 Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου. Το χρο-
νοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά ηµερολογιακό τρίµηνο τις εργασίες που προ-
βλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µορφή τετραγωνικού πίνακα (διάγραµµα
GANTT)  που περιλαµβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργα-
σιών κατά σχολείο-εργοτάξιο και συνοδεύεται από σχετική έκθεση  όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι
µέθοδοι εργασίας, τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθµός των εργα-
τών κλπ για τις κύριες δραστηριότητες, ώστε να αποδεικνύεται ότι το Έργο θα περατωθεί µέσα στις προ-
βλεπόµενες από τη σύµβαση προθεσµίες και ότι η εκτέλεσή του θα προχωρήσει οµαλά.  Σε περίπτωση
που η Υπηρεσία κρίνει αναγκαίο πρέπει να συντάσσεται και χρονοδιάγραµµα δικτυωτής ανάλυσης (τύ-
που PERT ) για τον έλεγχο της λογικής σύνδεσης των εργασιών και της οργάνωσης τους για την επίτευξη
των τιθεµένων χρονικών στόχων.
Σε έργα προϋπολογισµού άνω του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000,00) ευρώ είναι υποχρεωτική η σύνταξη
τευχών η διαγραµµάτων σύµφωνα µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης (παρ.3 άρθρο 145, Ν.4412/2016
και παρ. 3   του άρθρου 64 του Ν.4782/2021  ).     

11.4 O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης µέσα σε έναν (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. 

11.5 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου και να το υποβάλλει σε
δύο αντίτυπα τουλάχιστον, στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, εντός δύο µηνών από την υπογραφή της σύµβα-
σης και πρέπει να εγκριθεί εντός 10 ηµερών. Η ανάπτυξη και εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Έρ-
γου (ΠΠΕ) θα γίνει σύµφωνα µε την απόφαση της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αριθµό ∆ΙΠΑ∆ ΟΙΚ 12/13.01.2009
(ΦΕΚ 125/27.01.2009 τεύχος Β΄) του ΥΠΕΧΩ∆Ε για «Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρµογή
των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ)». Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει µε σύµφωνη γνώµη της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ένα ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό επί τόπου του έργου, κατάλληλων προσόντων
και εµπειρίας, υπεύθυνο για τα θέµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου, καθώς και τον
Αναπληρωτή του. 
Σε έργα προϋπολογισµού άνω του ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00) ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α. είναι υποχρεωτική η σύνταξη Προγράµµατος Ποιότητας έργου (παρ.2 άρθρο 158, Ν.4412/2016). 
Το Π.Π.Ε.  ενσωµατώνει  και  κωδικοποιεί  όλες  τις  απαιτήσεις  των  συµβατικών τευχών,  περιγράφει  τις
φάσεις  ανάπτυξης  του  έργου  και  τις  αντίστοιχες  δραστηριότητες,  είναι  σε  πλήρη  εναρµόνιση  και
περιλαµβάνει το χρονοδιάγραµµα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου και
τον τρόπο και τις λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε
να  ικανοποιούνται  οι  απαιτήσεις  ιχνηλασιµότητας.
Το  Π.Π.Ε.  αποτελεί  το  εσωτερικό  κανονιστικό  έγγραφο  του  έργου  και  παρέχει  όλα  τα  εργαλεία
παρακολούθησης  του  έργου,  συγκέντρωσης  των  στοιχείων,  τεκµηρίωσης  των  εργασιών  που  έχουν
εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους. 

11.6  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  µε  δαπάνη  του  να  παρακολουθεί  ανελλιπώς  την  εφαρµογή  του
χρονοδιαγράµµατος και να το αναπροσαρµόζει,  στην περίπτωση που κάπου ξέφυγε από αυτό, ούτως
ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του όλου έργου. 

11.7 Η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου που είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις
του  αναδόχου,  θα  παρακολουθείται  αυστηρά  από  την  επίβλεψη και  σε  περίπτωση  καθυστέρησης  ο
ανάδοχος  µπορεί  να  κηρυχθεί  έκπτωτος,  ύστερα  από  ειδική  πρόσκληση  της  ∆ιευθύνουσας  το  έργο
Υπηρεσίας.
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11.8 Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες υποχρεώνεται να προµηθευτεί και µεταφέρει
επί τόπου του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία, και προσωρινές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για
την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου από την παρούσα εργολαβία. 

11.9 Αν, παρ’ όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα µηχανικά
κλπ. µέσα που εισκοµίσθηκαν στο έργο για την εµπρόθεσµη περαίωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος
υποχρεώνεται,  µέσα σε 10ήµερη προθεσµία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας,  να ενισχύσει τον επί
τόπου υπάρχοντα µηχανικό εξοπλισµό του κλπ, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, έστω και αν η Υπηρεσία δεν
έκανε χρήση του παρόντος άρθρου.

11.8 Το αρχικό χρονοδιάγραµµα, το ΠΠΕ του έργου και όλες οι τροποποιήσεις τους θα υποβληθούν σε
έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή. 

Άρθρο 12ο: Προσωπικό αναδόχου – ∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο

12.1 Το έργο διευθύνεται και επιβλέπεται – παρακολουθείται επί τόπου εκ µέρους της αναδόχου επιχείρη-
σης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο της, αποδεκτό από την Υπηρεσία που πρέπει να είναι διπλωµατού-
χος πολιτικός ή αρχιτέκτων µηχανικός ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατοµικής επιχείρη-
σης (άρθρο 139 Ν.4412/16), καθώς και τον αναπληρωτή του,  ο οποίος σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή
ζητηθεί θα είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας και παρών στο εργοτάξιο. Για έργα µε προϋπολογισµό µεγα-
λύτερο των 3.000.000,00 η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου ορίζεται σε τουλάχιστον τρεις (3)
τεχνικούς αναλόγων προσόντων και πείρας, από τους οποίους ο ένας πρέπει να είναι διπλωµατούχος
ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος (ΑΕΙ) και ένας πτυχιούχος τεχνολογικού ιδρύµατος (ΤΕΙ).
 
12.2 Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος, εκτός από πολιτικό ή αρχιτέκτονα µηχανικό επί τόπου του
έργου υποχρεούται να διαθέσει κατ' ανέλεγκτη κρίση της Υπηρεσίας, ένα διπλωµατούχο µηχανολόγο ή
ηλεκτρολόγο  ή  ηλεκτρολόγο-µηχανολόγο  µηχανικό  καθώς  και  τους  αναγκαίους  µηχανικούς  ΤΕ,
εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και δ/κους - οικονοµικούς υπαλλήλους. 

12.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης να υποβάλει δήλωση ανάληψης
της επίβλεψης του έργου, στο αρµόδιο Γραφείο Πολεοδοµίας, χωρίς καµία αµοιβή, επιβαρυνόµενος µε
κάθε σχετική δαπάνη για την διαδικασία αυτή. Είναι δυνατόν η ανάληψη της επίβλεψης αυτής να γίνει
από τον υπεύθυνο µηχανικό τού έργου.
Σε κάθε περίπτωση αντίγραφο του εγγράφου της ανάληψης της επίβλεψής, άµεσα µε την έκδοσή της,
υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία . 

12.4  Στην  περίπτωση  που  η  ανάληψη  της  επίβλεψης  γίνει  από  άλλο  µηχανικό,  αυτό  πρέπει  να
γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην Υπηρεσία από τον ανάδοχο για την αρµόδια έγκριση.
 
12.5 Σε  περίπτωση αντικατάστασης του µηχανικού που θα αναλάβει  την επίβλεψη,  ο  ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος  να  επαναλάβει  την  διαδικασία  αντικατάστασης  του  επιβλέποντα  στην  αρµόδια
Πολεοδοµική Αρχή. 

12.6 Σε κάθε περίπτωση η άρνηση του αναδόχου για την ανάληψη της επίβλεψης του έργου (είτε αρχική
είτε ενδιάµεση), επισύρει την ποινή έκπτωσης τηρουµένης από την Υπηρεσία της διαδικασίας του άρθρου
160 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 78 του Ν.4782/2021.
 
12.7 Τις όποιες δαπάνες (αµοιβή, φόρος, κρατήσεις κ.λ.π.) για την ανάληψη της πάρα πάνω επίβλεψης
έλαβαν υπ’ όψιν τους οι διαγωνιζόµενοι για την διαµόρφωση της οικονοµικής προσφοράς τους και την
περιέλαβαν σ' αυτήν, γιατί αφορούν συνολικά το κόστος του έργου και περιλαµβάνονται στους γενικούς
όρους του Τιµολογίου της Μελέτης. 
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12.8 Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία
διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολουµένου σε
αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο. 

12.9 Ο ανάδοχος για το προσωπικό του, που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, υποχρεούται να προσκο-
µίσει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία την βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα ανα-
γράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων (άρθρο 139 Ν.4412/16). Η παράβαση των διατάξεων
του άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα για τον οικονοµικό φορέα, τα στελέχη και τους υπαλλή-
λους του.

12.10 Όχι αργότερα από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, παραδίδο-
νται από τον Ανάδοχο βιογραφικά σηµειώµατα για τον προϊστάµενο του εργοταξιακού γραφείου και τον
αναπληρωτή του, όπως και για το επιτελικό προσωπικό που προτείνεται. Σε περίπτωση Αναδόχου Κοινο-
πραξίας θα δηλώνεται οπωσδήποτε και η εταιρία προέλευσης του προτεινόµενου στελέχους.

12.11 Υπεργολάβοι
Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος πα-
ραµένει µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, τις συνυφασµένες συνέπειες και ευ-
θύνες, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει κάθε στοιχείο (συµβατικό, οικονοµικό, προόδου, ολοκλήρω-
σης κτλ.) που σχετίζεται µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των υπεργολάβων, ως εάν αυτά αφορού-
σαν την εκπλήρωση συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την σύµβαση.
Εφόσον, προκύπτει υποχρέωση από τα τεύχη του διαγωνισµού ή αν ο ανάδοχος πρότεινε συγκεκριµένους
υπεργολάβους κατά την υποβολή της προσφοράς του, υποχρεούται, κατά την υπογραφή της σύµβασης
εκτέλεσης, να προσκοµίσει την υπεργολαβική σύµβαση.
Ο προσφέρων οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται 
να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 
Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  Οι προϋποθέσεις οι  όροι και  η διαδικασία έγκρισης της  υπεργολαβίας
ορίζονται στα άρθρα 165 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 81 του Ν.4782/2021 (υπεργολάβοι κατά την
εκτέλεση, εγκεκριµένος υπεργολάβος, κατασκευαστική κοινοπραξία)  και 166 του ν.4412/2016.

Άρθρο 13. Φόροι, ∆ασµοί, κρατήσεις, εργολαβικά ποσοστά, απολογιστικές , επείγουσες πρόσθετες
εργασίες, προκαταβολή  κ.λ.π. 
Πληρωµή Αναδόχου

13.1 Το εργολαβικό αντάλλαγµα υπόκειται σε προείσπραξη του Φόρου Εισοδήµατος.
 
13.2 Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων για τα κάθε είδους µεταφορικά του µέσα που θα
κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της χώρας. Επίσης δεν απαλλάσσεται ο ανάδοχος από τον ειδικό φόρο
του άρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54 για τα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κ.λ.π.
καθώς και από τους αναφερόµενους φόρους κ.λ.π., σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν, όπως αυτές
του Ν.∆. 4486/66 ΦΕΚ 131 τεύχος Α και 4535/66 ΦΕΚ 16 τεύχος Α, περί τροποποιήσεως φορολογικών
διατάξεων. 

13.3 Επίσης ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα
υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν όπως αυτές των Ν.
2366/.53 (ΦΕΚ 83Α/10-4-53), 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27-12-71) και 893/79. 

13.4 Το έργο επιβαρύνεται µε κράτηση 0,5% υπέρ ΕΜΠ (σύµφωνα µε το άρθρο µόνον παρ.1 περ. α του Ν.
546/1943).
13.5  Το  έργο  επιβαρύνεται:  α)  µε  κράτηση  0,07%  υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  ∆ηµοσίων
Συµβάσεων που ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (204 Α’) όπως αντικαταστάθηκε από
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την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016 (147 Α’) και β) µε κράτηση 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) όπως ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν.4412/2016 (147 Α’) και
η Κ.Υ.Α 1191/2017 (969 Β’),  γ)  µε κράτηση 0,6 % υπέρ Μηχανικών Π.Ε. ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, όπως
ορίζει  η παρ. 7 του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 και της υπ'  αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
απόφασης  του  Υπουργού  Υποδοµών  και  Μεταφορών  (Β'  2235)  και  δ)  µε  κράτηση  0,25  %  υπέρ
Μηχανικών Τ.Ε. ∆ηµοσίων Υπαλλήλων της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.∆.Υ., τακτικών υπαλλήλων (Μόνιµων ή Αορίστου
Χρόνου) που απασχολούνται στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α ́
και  Β  ́ βαθµού  που  βαρύνει  κάθε  λογαριασµό  πληρωµής  έργου  (υπ’  αριθ.  ∆ΝΣβ/51667/ΦΝ466/2019
απόφαση Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών). 

13.6 Κατά την είσπραξη των ανωτέρω κρατήσεων επιβάλλεται χαρτόσηµο 2% και ΟΓΑ επί χαρτοσήµου
20% (άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 187/1943). 
Οι  εν  λόγω κρατήσεις  υπολογίζονται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωµής (προ φόρων και  κρατήσεων)  της
αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης.

13.8 ∆ιευκρινίζεται ότι εάν µετά την ηµέρα του διαγωνισµού επιβληθούν νέες επιβαρύνσεις ή καταργηθούν
παλαιές ή τροποποιηθούν ισχύουσες, τα αντίστοιχα ποσά θα είναι σε βάρος ή σε όφελος του έργου. 

13.9  Στην  παρούσα εργολαβία  ισχύει  εργολαβικό  ποσοστό  18% επί  της  αξίας  των  τιµών  όλων  των
άρθρων του τιµολογίου της µελέτης.

13.10 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει απολογιστικά τυχόν αναγκαίες µελέτες του έργου
όπως στατική µελέτη αντικατάστασης του φορέα στέγης κλπ. και την υλοποίηση αυτής καθώς και τυχόν
άλλες  αναγκαίες  απολογιστικές  εργασίες  και  λοιπές  εργασίες,  όταν  του  δοθεί  ειδική  εντολή  από  την
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία σε περίπτωση που ο προϋπολογισµός της Υπηρεσίας δεν περιλαµβάνει εργασίες
µε απολογιστικό σύστηµα, µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ.
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο, και περιλαµβάνεται στην πιστοποίηση η πραγµατική
δαπάνη που προκύπτει σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την εκτέλεση των εργασιών
(άρθρο 154 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 73 του Ν.4782/2021).  Επί της δαπάνης
κάθε απολογιστικής εργασίας καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό 18%, µειωµένο σύµφωνα µε την ρητή ή
τεκµαρτή έκπτωση της δηµοπρασίας, αν δεν ορίζεται στη σύµβαση διαφορετικά.

13.11 Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαµβάνεται σωρευτικά και η αξία των πρόσθετων επειγουσών εργασιών
του άρθρου 155 του ίδιου Νόµου όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 74 του Ν.4782/2021.

13.12 Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον ανάδοχο δεν καταβάλλεται
εργολαβικό ποσοστό. 

13.13 Η δαπάνη σύνδεσης µε τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, ΕΥΑΘ, ΟΤΕ, κλπ.)  καταβάλλεται  από τον
ανάδοχο µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν του λογαριασµού της αντιστοίχου
δηµόσιας  επιχείρησης  και  αποδίδεται  σ'  αυτόν  από  τον  εργοδότη  σε  επόµενο  λογαριασµό,  µετά  τη
προσκόµιση πάντοτε  των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων και  λοιπών νοµίµων εγγράφων χωρίς  να
δικαιούται καµιάς επιπλέον επιβαρύνσεως. 

13.14 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας βαρύνει τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης.
 
13.15 Εάν υπάρχει ανάγκη να εκτελεστούν πρόσθετες επείγουσες εργασίες, µπορεί να εγκριθεί η εκτέλεσή
τους από την Προϊσταµένη Αρχή πριν από τη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και µέχρι του
ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύµβασης, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 155 του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 74 του Ν.4782/2021. Για την έγκριση αυτή η ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών,  µε αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίµηση της
δαπάνης, µε βάση τις συµβατικές τιµές µονάδας ή ενδεικτικές τιµές για νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στις σχετικές πιστο-
ποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και που ενσωµατώνονται στον
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επόµενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριµένη νέα τιµή
περιλαµβάνονται στους σχετικούς λογαριασµούς µε τις ενδεικτικές τιµές µειωµένες κατά είκοσι τοις εκατό
(20%). 
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, η εντολή της
διευθύνουσας υπηρεσίας δύναται να χορηγείται προφορικά στον τόπο των έργων, καταχωρίζεται δε αµελ-
λητί, 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.

13.16 Προκαταβολή στον ανάδοχο µέχρι του 15% της αξίας της σύµβασης καταβάλλεται εφόσον
προβλέπεται από τη Σύµβαση. Γι αυτήν εφαρµόζονται όσα προβλέπει το άρθρο 150 του Ν. 4412/2016
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 69 του Ν.4782/2021.

Άρθρο 14. Επιµέτρηση εργασιών.

14.1 Γενικά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
70 του Ν.4782/2021.

14.2 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου παίρνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιµέτρηση
των ποσοτήτων των εκτελουµένων εργασιών. Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του
αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της υπηρεσίας. 
Τα  επιµετρητικά  στοιχεία  υποβάλλονται  από  τον  ανάδοχο  στους  επιβλέποντες  της  υπηρεσίας,  µε
υπεύθυνη δήλωση περί της  αληθείας αυτών ή µε  βάση τα στοιχεία απευθείας καταµέτρησης των ερ-
γασιών  µε  αυτούς.  Σε  κάθε  επιµέτρηση  αποτυπώνονται  διακριτά  οι  συµβατικές  ποσότητες  από  τις
εξωσυµβατικές ποσότητες που τυχόν εκτέλεσε ο ανάδοχος, κατόπιν εντολών της υπηρεσίας.
Ο προϊστάµενος  της  διευθύνουσας  υπηρεσίας  δύναται  οποτεδήποτε  να  διατάξει  τη  συνολική  ή  δειγ-
µατοληπτική 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.

14.3 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. 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. 

14.4 Στο τέλος κάθε µήνα ο ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις εργα-
σίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα.
Η  επιµέτρηση  περιλαµβάνει  για  κάθε  εργασία  συνοπτική  περιγραφή  της  µε  ένδειξη  του  αντίστοιχου
άρθρου του τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδος νέων εργασιών, τους αναλυτικούς
υπολογισµούς για τον προσδιορισµό της ποσότητας των εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’
αυτό επιµετρητικά σχέδια και διαγράµµατα µε βάση τα στοιχεία απευθείας καταµέτρησης των εργασιών ή
των υπεύθυνων δηλώσεων περί της αληθείας αυτών. Οι επιµετρήσεις συνοδευόµενες από τα αναγκαία
επιµετρητικά σχέδια και φωτογραφίες των διαφόρων φάσεων των κατασκευών υποβάλλονται σε έντυπη
και ηλεκτρονική µορφή, το αργότερο είκοσι ηµέρες µετά το τέλος του επόµενου της εκτελέσεως τους µηνός
από τον ανάδοχο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µε δήλωση περί της αλήθειας αυτών. 

14.5 Η υποβολή των επιµετρήσεων αποτελεί προϋπόθεση της τµηµατικής πληρωµής του αναδόχου.
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
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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.

14.6 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. 
∆ικαίωµα διόρθωσης των ανακριβών επιµετρήσεων διατηρεί και ο ανάδοχος. 
Κατά των αποφάσεων της διευθύνουσας υπηρεσίας χωρεί  ένσταση κατ’  άρθρο 174 του Ν.4412/2016
(διοικητική επίλυση συµβατικών διαφορών άρθρο 87 Ν.4782/2021).

14.7  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 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, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 87 του
Ν.4782/2021.  Οι  κυρώσεις  της  παρούσας  δεν  εµποδίζουν  την  επιβολή  και  άλλων  κυρώσεων  που
προβλέπονται είτε σε διατάξεις του παρόντος είτε από διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.

14.8   ∆ύο  (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 - περί διεύθυνσης έργου
από την πλευρά του αναδόχου (απο τον εργοταξιάρχη). 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.

14.9 Αν για κάποια εργασία δεν ορίζεται τρόπος επιµέτρησης, θα επιµετρείται και θα πληρώνεται µε βάση
τις πραγµατικά και µόνον εκτελεσθείσες µονάδες.

14.10 Υποχρέωση του Αναδόχου είναι η λήψη και υποβολή φωτογραφικού αρχείου ή καταγραφή µε video
όπου θα φαίνονται τα επιµέρους στάδια των κατασκευών.

14.11  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
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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.

14.12  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 απαι-
τήσεις παρά µόνο για οψιγενείς αιτίες.

Άρθρο 15. Βλάβες στα έργα. Αναγνώριση αποζηµιώσεων
15.1 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη
επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζηµιά του που
οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε µη χρήση των
κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε  άλλη αιτία,  εκτός από τις περιπτώσεις  υπαιτιότητας του φορέα
κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας. 

15.2  Ο ανάδοχος  είναι  υποχρεωµένος να αποκαταστήσει  τις  βλάβες που τον βαρύνουν µε  δικές  του
δαπάνες. 
Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία
εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου. Αν το έργο παραδοθεί για
χρήση πριν από την παραλαβή οι βλάβες από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του
έργου,  βαρύνουν  τον  κύριο  αυτού.  Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  τα  αναφερόµενα  στο  άρθρο  157  του  Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 76 του Ν.4782/2021. 

15.3 Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των µόνιµων εγκαταστάσεων του αναδόχου στον τόπο του
έργου 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. Για την αναγνώριση αποζηµίωσης πρέπει να
ακολουθηθεί  επακριβώς  η  διαδικασία  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  157  του  Ν.4412/2016  όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 76 του Ν.4782/2021.  Για την αποκατάσταση βλαβών ή ζηµιών ο ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες για τις οποίες θα του δοθεί εντολή. 
Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία µπορεί να δικαιολογήσει
παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστηµα.
 
15.4  Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να διορθώσει  µέσα σε οριζόµενη  από τον  φορέα κατασκευής εύλογη
προθεσµία τα ελαττώµατα του έργου, που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και µέχρι
την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου µπορεί
να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του αναδόχου µε οποιονδήποτε τρόπο, µε την επιφύλαξη πάντοτε του
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. 

15.5  Γενικά  για  τις  βλάβες  στα  έργα  και  την  αναγνώριση  αποζηµιώσεων  έχουν  εφαρµογή  όλες  οι
προβλεπόµενες διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 76 του
Ν.4782/2021. 

Άρθρο 16. Πιστοποιήσεις - Λογαριασµοί – τελικός λογαριασµός 
16.1 Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωµών και οι επιµετρήσεις των εκτελουµένων έργων θα γίνονται µε
τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 71 του Ν.4782/2021,
τους όρους της εργολαβικής σύµβασης και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Οι πιστο-
ποιήσεις µε ευθύνη του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται στην Υπηρεσία, στα απαι-
τούµενα αντίτυπα, ανά µηνιαία χρονικά διαστήµατα και αφορούν εργασίες που έχουν εκτελεστεί µέσα στα
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όρια του χρονοδιαγράµµατος των εργασιών και στηρίζονται στις επιµετρήσεις των εργασιών και στις δη-
λώσεις γνωστοποίησης αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαµβάνονται στον λογαριασµό εργασίες
που δεν έχουν επιµετρηθεί.
Η αξία των εργασιών που πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιµετρήσεων απαγορεύεται να υπερβαίνει
το 20% της αξίας του συνόλου των εργασιών του λογαριασµού. 
Στο λογαριασµό θα επισυνάπτονται επίσης οι βεβαιώσεις προόδου, τα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά
που αφορούν τους ποιοτικούς ελέγχους.
Το µητρώο των επιµέρους έργων θα παραδίδεται συνηµµένο µε τις επιµετρήσεις προκειµένου να πληρω-
θεί η πιστοποίηση που τα αφορά.
Εφόσον δεν έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία αποτελέσµατα δοκιµών υλικών (3Α, αµµοχάλικο, σκυρόδεµα,
ασφαλτικό κ.λπ.) γίνεται κράτηση από τον επιβλέποντα στην αξία των παραπάνω υλικών από 30% και
άνω, η οποία και αποδίδεται µε την έκδοση των αποτελεσµάτων των δοκιµών.

16.2 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. Από τους λογαριασµούς αφαιρούνται όλες οι εκκα-
θαρισµένες απαιτήσεις του εργοδότη και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιµών των άρθρων 159 (ακα-
ταλληλότητα  υλικών-ελαττώµατα-παράλειψη  συντήρησης  όπως τροποποιήθηκε  µε  το  άρθρο  77  του
Ν.4782/2021), συµπληρωµατική κράτηση εγγύησης, αν γι’ αυτή δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές,
οπότε γίνεται σχετική µνεία, απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση αξίας τυχόν 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. Σε κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο πραγµατοποιούνται και
κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στην αξία των εργασιών.

16.3 Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωµή συνοδεύονται µόνο
από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, τα
παραστατικά στοιχεία των τυχόν απολογιστικών εργασιών, το συνοπτικό πίνακα της αναθεώρησης και
κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις. 
Σε κάθε νεότερο λογαριασµό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν µε τους προηγούµενους λογαρια-
σµούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε εγκεκριµένες επιµετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκρι-
µένων λογαριασµών.
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 αυτήν, η οριζόµενη µηνιαία προθεσµία για τον έλεγχο
και την έγκριση του λογαριασµού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον
ανάδοχο.
Λογαριασµός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω παρέλευσης της πιο πάνω µηνιαίας προθεσµίας (πλα-
σµατική έγκριση), 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. 
Προβλέπεται επίσης, η δυνατότητα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (∆.Υ) να συντάξει αρνητικό λογαριασµό
και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο µέσα σε ένα µήνα από την κοινοποίηση του λο-
γαριασµού σε αυτόν, άλλως καταπίπτει αναλόγως σε βάρος του η εγγυητική επιστολή. Αν ασκηθεί ένστα-
ση κατά του αρνητικού λογαριασµού, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται µέχρι την έκδο-
ση απόφασης επ' αυτής.

16.4 Απαγορεύεται η εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η κατάσχεσή του στα χέρια του κυρίου
του έργου, καθόλη τη διάρκεια της εκτέλεσής του και για έναν (1) µήνα µετά από την περαίωσή του. 
Κατ’ εξαίρεση, δύναται να εκχωρείται εξ αρχής ή και εκ των υστέρων, το σύνολο ή µέρος του πληρωτέου
εργολαβικού  ανταλλάγµατος,  όπως  αυτό  προσδιορίζεται  στους  λογαριασµούς  που  υποβάλλονται  και
εγκρίνονται,  κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και για ένα µήνα µετά την περαίωση του, όταν
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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 ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.

16.5 Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα παρακάτω
δικαιολογητικά: 
- τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια Οικονοµική Εφορία, 
- βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας, 
- βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας, 
-  γραµµάτιο είσπραξης της υπέρ του ∆ηµοσίου προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος που αντιστοιχεί
στην πιστοποίηση (γίνεται από την οικονοµική υπηρεσία). 
-υπεύθυνη δήλωση απόδοσης ΦΠΑ
- παραστατικό απόδοσης 0,5% υπέρ ΕΜΠ
-βεβαίωση µη οφειλής ΕΦΚΑ
- παραστατικό απόδοσης του πόρου 6‰ υπέρ ΤΕΕ-ΕΜ∆Υ∆ΑΣ
-παραστατικό απόδοσης του πόρου 0,25%  υπέρ ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.∆.Υ.
-Υ.∆. µη εκχώρησης λογαριασµού
 -απόδοση κρατήσεων 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (γίνεται από την οικονοµική υπηρεσία).
-  απόδοση κρατήσεων 0,07% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ(γίνεται από την οικονοµική υπηρεσία), καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµοδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωµή.

16.6 Ο τελικός λογαριασµός εκδίδεται βάσει του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου και της
σχετικής εγκριτικής απόφασης αυτού. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα µόνα δικαιολογητικά για την
έκδοση του εξοφλητικού λογαριασµού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται σ’ αυτόν. Πριν
από τη θεώρηση του τελικού λογαριασµού καθώς και όλων των ενδιάµεσων λογαριασµών, ο ανάδοχος
πρέπει να φέρει βεβαίωση του αρµοδίου υποκαταστήµατος του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) και λοιπών Ταµείων
ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές µε την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές, σε αντίθετη περίπτω-
ση παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό και το καταβάλλει απευθείας στον ΕΦΚΑ. 
 
16.7  Γενικά  για  όλες  τις  διαδικασίες  υποβολής,  προώθησης  και  πληρωµής  του  εργολαβικού
ανταλλάγµατος έχουν ισχύ οι  διατάξεις  του άρθρου 152 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 71 του Ν.4782/2021. 
Άρθρο 17.  Αρτιότητα  των  κατασκευών  -  µελέτη  του  έργου  –  βασικοί  µελετητές-τροποποιήσεις
µελέτης
17.1 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήµερα,
τόσο για την εφαρµογή της µελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των χρησιµοποιούµενων υλι-
κών και του έργου, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την
Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή.
Επίσης  ο  Ανάδοχος  είναι  εξ  ολοκλήρου  µόνος  υπεύθυνος  για  την  εκλογή  των  υλικών  που  θα
χρησιµοποιήσει,  την χρησιµοποίησή τους και για την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύµφωνα µε τους
όρους  της  παρούσας,  των  σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και  των  λοιπών συµβατικών
τευχών και σχεδίων.

17.2 Ο καθορισµός από τα στοιχεία της µελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών
προδιαγραφών των επί µέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών,
επί µέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε µέτρο για
την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο
ή λειτουργία του σχολείου.

17.3 Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι από τα
σχέδια  λεπτοµερειών  ή  από  άλλα  στοιχεία  της  εργολαβίας  ή  τέλος  από  τις  οδηγίες  ή  διαταγές  της
Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου (όπως τοίχοι, διαχωριστικά, κατώφλια, επιχρίσµατα,
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κιγκλιδώµατα κ.λ.π.) πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή και καλή εµφάνιση
του, όσο και ως προς την άµεση σύνδεση του µε τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) τµήµατα του έργου. 

17.4 Κάθε τµήµα του έργου που τυχόν δεν θα συµπληρώνεται άµεσα, θα πρέπει να κατασκευάζεται µε την
δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνοµα. 

17.5  Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  κάποια  παράλειψη  ή  ελάττωµα  της  κατασκευής,  ο  ανάδοχος
υποχρεούται  στην  συµπλήρωση  ή  επανόρθωση,  στο  χρόνο  που  θα  ορίσει  η  Υπηρεσία,  αλλιώς  η
Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασµό του, άνευ ετέρου και µε την
τιµή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής. 

17.6 Ο ανάδοχος πριν από την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να προβεί σε συσχετισµό και
αριθµητικό έλεγχο των αναγραφοµένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυµφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και
έγγραφα από τον εργοδότη την σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει  δικαίωµα να τροποποιεί τα στοιχεία
αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε τη σύµβαση αναλαµβάνει ρητά να εφαρ-
µόσει πιστά τα σχέδια της µελέτης και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης αυτής, καθώς και αυτά που
υπέβαλε και εγκρίθηκαν από την υπηρεσία, τα οποία µετά την έγκρισή τους αποτελούν συµβατικό τµήµα
της µελέτης. 
Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  να  ελέγξει  την  µελέτη  δηµοπράτησης  έργου  προϋπολογισµού
µεγαλύτερου  του  ορίου  της  περ.  α’  του  άρθρου  5  πριν  την  εγκατάστασή  του  στο  εργοτάξιο  και  να
ενηµερώσει  γραπτώς  τη  διευθύνουσα  υπηρεσία όπως  τροποποιήθηκε  µε  το  άρθρο  59  του
Ν.4782/2021(Προσθήκη άρθρου 136Α στον ν. 4412/2016).

17.7 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, µε βάση την εγκεκριµένη µελέτη του
έργου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να προβεί µπροστά σε αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας, στην εφαρµο-
γή της µελέτης πάνω στο χώρο του έργου (έδαφος, κτίριο κ.α.), στις πιθανές πασσαλώσεις και
χωροσταθµήσεις των αξόνων του έργου (όπου αυτές απαιτούνται) και στη σήµανση της περιοχής που
καταλαµβάνεται από το έργο.
Επίσης έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, στον έλεγχο και στη λήψη των συµπληρωµατι-
κών στοιχείων, που απαιτούνται για την προσαρµογή και συµπλήρωση των εγκεκριµένων στοιχείων της
µελέτης.

17.8 Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί ιδιώτες µελετητές θα µετέχουν υποχρεωτικά ως 
Τεχνικοί σύµβουλοι – Μελετητές, σύµφωνα µε το άρθρο 144 (άρθρο 63 του Ν.4782/2021) και την παρ. 6 
του άρθρου 188 του Ν.4412/2016.

17.9 Σε περίπτωση τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου για τη
διόρθωση  σφαλµάτων  της  ή  τη  συµπλήρωση  ελλείψεών  της  ή  για  λόγους  που  υπαγορεύονται  από
απρόβλεπτες καταστάσεις εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 144 του Ν. 4412/2016 (Σύµπραξη στην
κατασκευή του ιδιώτη µελετητή ) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63 του Ν.4782/2021.

Άρθρο  18.  Ποιότητα  και  προέλευση  υλικών  και  έτοιµων  ή  ηµικατεργασµένων  προϊόντων-
ελαττώµατα-παράλειψη συντήρησης 

18.1 Όλα τα υλικά κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς βλάβες
ή ελαττώµατα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές 
των υπουργείων ∆ηµοσίων Έργων, Εµπορίου και Βιοµηχανίας. 

18.2 Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα συµβατικά δεδο-
µένα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν.4412/2016 περί των ισχυόντων κανονισµών και των
Εθνικών τεχνικών προδιαγραφών (Ε.ΤΕ.Π), µε αριθµό απόφασης ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273 και ΦΕΚ Β/2221/30-07-
2012,   καθώς επίσης και µε τα συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απόλυτης
έγκρισης του αρµοδίου  οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή,
την ποιότητα, την εµφάνιση κ.λ.π 
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18.3  Ο επιβλέπων µηχανικός έχει το δικαίωµα να ζητήσει έγγραφα από τον ανάδοχο να προσκοµίσει ή
κατασκευάσει  δείγµατα  συγκεκριµένων  υλικών,  ειδών  ή  τµηµάτων  επιµέρους  εργασιών, όπως π.χ.  ο
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει και να διαστρώσει 1- 2µ2 δείγµα των πλακών επιτόπου του έρ-
γου, να διαστρώσει 1- 2µ2 δείγµα του χυτού δαπέδου  επιτόπου του έργου κτλ, ώστε να λάβει την έγγρα-
φη έγκριση του Μελετητή ή/και του Επιβλέποντα, προτού προχωρήσει στην προµήθεια της συνολικής πο-
σότητας.   Τα υλικά και ο εξοπλισµός για τα οποία θα ζητηθούν από την επιβλέπουσα το έργο ∆ιεύθυνση
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης δείγµατα δεν θα χρησιµοποιούνται στο έργο πριν από την έγγραφη έγκρισή
τους. Τα έξοδα και τα βάρη των δειγµάτων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου. Η αρµόδια
για το έργο ∆ιεύθυνση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης έχει το δικαίωµα να λάβει η ίδια δείγµατα υλικών ή ειδών
που έχουν µεταφερθεί επί τόπου του έργου. 

18.4 Σε είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος, εφόσον του ζη-
τηθεί από την διευθύνουσα υπηρεσία, υποχρεούται να υποβάλει τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία (προέλευ-
ση, διαφηµιστικά και κυρίως τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, ανάλυ-
ση λειτουργίας και λοιπά χρήσιµα στοιχεία και δείγµατα των βασικών υλικών και του εξοπλισµού, σύµφω-
να µε την εντολή της υπηρεσίας, που ενσωµατώνονται στο έργο καθώς και όλων των συσκευών, οργάνων
και λογισµικού, τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από τον αυτόν ή/και υπεργολάβους του κατά την
κατασκευή του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στοιχεία τεκµηρίωσης της συµµόρφωσής
τους µε τις απαιτήσεις της σύµβασης και δείγµατα (κατά περίπτωση), για τα υλικά, είδη, όργανα και συ-
σκευές που ορίζονται στα συµβατικά τεύχη.

18.5 Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να µην εγκρίνει την χρησιµοποίηση οιουδήποτε
υλικού, εξοπλισµού, οργάνου ή συσκευής ή/και επί µέρους στοιχείου του έργου, για το οποίο δεν τεκµη-
ριώνεται, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ότι τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις είναι σε πλήρη συµµόρ-
φωση µε τα συµβατικά τεύχη. 
Από ενδεχόµενη απόρριψη του προτεινόµενου υλικού ή είδους από την Υπηρεσία λόγω ελλιπούς τεκµηρί-
ωσης, δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα οικονοµικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης
προθεσµίας.

18.6 Για τα διάφορα µηχανήµατα, υλικά, συσκευές κ.λπ., οιασδήποτε προέλευσης, που παραγγέλλονται
έτοιµα από το εµπόριο (δηλ. δεν κατασκευάζονται ειδικά µε συγκεκριµένες προδιαγραφές για το έργο),
των οποίων οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τυχόν δεν καθορίζονται επακριβώς στα συµβατικά τεύχη
και για την πρόληψη πιθανών παρερµηνειών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την παραγγελία, µε
µέριµνα και δαπάνη του, να υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία δείγµατα υλικών, συσκευών ή µηχανη-
µάτων, τα οποία πρόκειται να συµπεριλάβει στο έργο, µαζί µε τα ονόµατα προµηθευτών και τυχόν υπάρ-
χοντα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά του κα-
τασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται, κατ’ ένδειξη, ότι τα είδη που θα παραγγελθούν συµφωνούν µε
τους γενικούς όρους των συµβατικών τευχών.
Τα κατατιθέµενα δείγµατα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά για όλη την αποστολή και τα υλικά δεν
θα χρησιµοποιηθούν πριν ελεγχθούν και εγκριθούν αρµόδια τα δείγµατα.
Σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχουν δείγµατα, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει πιστοποιητικά δοκιµών, συνο-
δευόµενα από τεχνικά φυλλάδια και τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή τους εις τριπλούν, µετα-
φρασµένα στην ελληνική γλώσσα.

18.7 Για τις περιπτώσεις που αυτό έχει σηµασία για τα έργα, ο Ανάδοχος θα συνοδεύει τα υποβαλλόµενα
στοιχεία µε γενικά σχέδια, εις τριπλούν, που θα εµφανίζουν σε κατάλληλη κλίµακα την διάταξη των µηχα-
νηµάτων και συσκευών που θα παραγγελθούν, µέσα στους χώρους εγκατάστασής τους και που θα ανα-
γράφουν τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις τους.

18.8 Οι ανωτέρω υποβολές στοιχείων στην Υπηρεσία για έγκριση, πρέπει να γίνονται έγκαιρα πριν από
την παραγγελία, κατά τρόπον ώστε η Υπηρεσία, αφού εκτελέσει τις οποιεσδήποτε κατ’ αυτήν αναγκαίες
δοκιµές και διερευνήσει κατάλληλα το θέµα, να έχει στην διάθεσή της επαρκή χρόνο για να διατυπώσει
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διαφωνία, αποδοχή, ή οιαδήποτε παρατήρηση και να αποµένει επίσης επαρκής χρόνος στον Ανάδοχο για
να αναπροσαρµόσει, σύµφωνα µε τις απόψεις της Υπηρεσίας την παραγγελία του.

18.9 Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, στο χρονοδιάγραµµα του έργου θα εξασφαλίζονται τα κατάλληλα χρονικά
περιθώρια πριν από τις παραγγελίες των εν λόγω µηχανηµάτων, υλικών, συσκευών και έτοιµων προϊ-
όντων και θα γίνεται έγκαιρη πρόβλεψη παραγγελιών, ώστε να µην δηµιουργούνται καθυστερήσεις στην
εκτέλεση των έργων.

18.10 Η µία σειρά (από τις τρεις) των στοιχείων κτλ. που υπέβαλε ο Ανάδοχος, επιστρέφεται σε αυτόν
µαζί µε την κατά τα ανωτέρω έκφραση των απόψεων της Υπηρεσίας.
Η έγκριση των ειδών αυτών από την Υπηρεσία, που γίνεται για την πραγµατοποίηση της παραγγελίας
από τον Ανάδοχο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του και την υποχρέωσή του να είναι τα
είδη που θα εγκαταστήσει σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και να αποδειχθεί τούτο κατά τις δοκιµές και
παραλαβές των εγκαταστάσεων.
Εξάλλου παραµένει στο ακέραιο το δικαίωµα της Υπηρεσίας να προβεί σε τυχαία δειγµατοληψία επί των
υλικών, συσκευών, µηχανηµάτων, έτοιµων προϊόντων κ.λπ. που προσκοµίσθηκαν στο εργοτάξιο και να
εκτελέσει δοκιµές παραλαβής, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, να διατάξει δε την άµεση αποµάκρυνση
από το εργοτάξιο κάθε είδους υλικού, µηχανήµατος, συσκευής, ετοίµου προϊόντος κτλ., που δεν πληροί
τους συµβατικούς όρους που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.

18.11 Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλµένη επιλογή από τον Ανάδοχο, και απόρρι-
ψή της από την Υπηρεσία, καθώς και η επανυποβολή νέων στοιχείων από τον Ανάδοχο, δεν θα αποτελεί
λόγο για παράταση των συµβατικών προθεσµιών αποπεράτωσης του έργου.

18.12 Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να µην εγκρίνει την ενσωµάτωση στο έργο προ-
ϊόντων για τα οποία θα εκφράζονται αµφιβολίες διαθεσιµότητας ανταλλακτικών, αξιοπιστίας της παραγω-
γής (βιοτεχνικής ή βιοµηχανικής) ή ύπαρξης οργανωµένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα (για εισαγόµενα
προϊόντα από το εξωτερικό).
Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία διατηρεί  το δικαίωµα να αξιολογήσει µόνη εκείνη ότι τα οιαδήποτε σχετικά
προϊόντα θα λειτουργούν αξιόπιστα κάτω από τις συνθήκες για τις οποίες προορίζονται, επί την χρονική
περίοδο για την οποία προορίζονται, και µε προϋπόθεση εύλογης δαπάνης συντήρησης, κατά τα λοιπά
όπως τυχόν ορίζεται στην ΣΥ. 

18.13 Από τα κατά τα ανωτέρω δικαιώµατα της Υπηρεσίας για προϊόντα, κατά τα άλλα σύµφωνα µε τα
συµβατικά τεύχη, δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα οικονοµικής ή άλλης φύσης ή/και πα-
ράτασης προθεσµίας.

18.14 Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση των
έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος επί της αξίας τους, ούτε
αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών.
 
18.15 Ο εργολάβος  δεν φέρει καµιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που
παραδίδονται σ' αυτόν από τον εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.

18.16 Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο µε πρωτόκολλο, µετά δε την
παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για βλάβη, ζηµιά ή απώλεια που
τυχόν θα συµβεί στα υλικά αυτά. 
Η φορτ/ση και η µεταφορά τους από τις θέσεις παραδόσεως τους µέχρι της τοποθετήσεώς τους στο έργο,
θα γίνεται από τον εργολάβο µη δικαιουµένου ιδιαιτέρως αποζηµιώσεως γιατί οι παραπάνω εργασίες πε-
ριλαµβάνονται στις τιµές µονάδος των αντιστοίχων εργασιών του τιµολογίου.
Κατά τις φορτοεκφορτώσεις των παραπάνω υλικών πρέπει ο εργολάβος να χρησιµοποιεί έµπειρο προσω-
πικό και κατάλληλα µέσα, οι δε κάθε φύσεως µετακινήσεις αυτών θα γίνονται ήρεµα και χωρίς κρούσεις
πάνω στο έδαφος προς αποφυγή θραύσεων ή ρωγµών.
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Επίσης κατά τις µεταφορές µε αυτοκίνητο ή άλλο τροχοφόρο µέσο τα υλικά θα πρέπει να προφυλάσσο-
νται από κρούσεις ή ολισθήσεις διαµέσου ξύλινων τάκων, σχοινιών προσδέσεως κ.λπ. ή δε ταχύτητα του
µεταφορικού µέσου να είναι µικρή και ανάλογη µε την κατάσταση της οδού.

18.17 Σε ότι αφορά την καταλληλότητα ή µη των υλικών, τα ελαττώµατα και την παράλειψη συντήρησης
του έργου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 77 του Ν.4782/2021. 

18.18 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 του αναδόχου, 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.

18.19  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 Γ.Γ.∆.Ε. 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. 

18.20 Αν τυχόν δεν γίνει έλεγχος (ή ο έλεγχος που γίνει είναι ελλιπής) των προσκοµισθέντων και χρησιµο-
ποιηθέντων υλικών, ο εργολήπτης δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση για την έντεχνη εκτέλεση του
έργου. Η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει υλικά ή εργασίες τα οποία
δεν θεωρεί  ικανοποιητικά και  σύµφωνα µε  τα  προδιαγραφόµενα από συµβατικά τεύχη.  Οποιαδήποτε
απόρριψη δείγµατος δεν στοιχειοθετηθεί αίτηµα του αναδόχου για απόκλιση της κατασκευής του έργου
από το εγκεκριµένο αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του.

18.21 Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων µέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία
παρουσιάσει  ελαττώµατα  που  δεν  αποκαθίστανται  από  τον  ανάδοχο,  κοινοποιείται  σε  αυτόν  ειδική
διαταγή της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώµατα και τάσσει εύλογη
προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση µπορεί να περιλαµβάνεται η καθαίρεση των
ελαττωµατικών  εργασιών  και  η  ανακατασκευή  τους,  αν  αυτό  επιβάλλεται.  Αν  το  ελάττωµα  δεν  είναι
ουσιώδες  και  η  αποκατάστασή του απαιτεί  δυσανάλογες  δαπάνες  µε  την  ειδική  διαταγή  καθορίζεται
ποσοστό µείωσης της αµοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. 

18.22 Η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση της ειδικής διαταγής που προβλέπει η προηγούµενη
παράγραφος ασκείται  σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίησή της. Με την
εµπρόθεσµη ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών µέχρις ότου εκδοθεί απόφαση
της  προϊσταµένης  αρχής  στην  ένσταση.  Το  ανασταλτικό  αποτέλεσµα  της  ένστασης  δεν  επέρχεται  ή
αίρεται, αν ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας χαρακτηρίσει µε διαταγή του το ελάττωµα ως
επικίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες για την άρση του ελαττώµατος ή οι εργασίες που ορίζονται
στη διαταγή για την αποτροπή των κινδύνων εκτελούνται αµέσως από τον ανάδοχο. Η προϊσταµένη αρχή
αποφαίνεται  οριστικά επί της ενστάσεως και  για να εκδώσει την απόφασή της µπορεί  να διατάξει  τη
διενέργεια  αυτοψίας  ή  οποιασδήποτε  άλλης  έρευνας,  αν  το  κρίνει  απαραίτητο.  Ο  ανάδοχος  είναι
υποχρεωµένος να συµµορφωθεί προς την απόφαση αυτή. 

18.23 Γενικά έχουν εφαρµογή όλες οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 77 του Ν.4782/2021, καθώς και του άρθρου 171 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 85 του Ν.4782/2021, που προβλέπουν τις διαδικασίες αποκατάστασης ελαττωµάτων στα έργα και
παραλαβής. 
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18.24  Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη 
συντήρησή του και µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται σε δεκαπέντε 
(15) µήνες που είναι χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης, σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν. 4412/2016 
(άρθρο 85 του Ν.4782/2021). Η συντήρηση του έργου γίνεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις των τευχών : 
«ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» και περιλαµβάνει 
µεταξύ άλλων τον έλεγχο και συντήρηση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, τη συντήρηση της 
χαµηλής φύτευση, τη συντήρηση των δένδρων και της λεκάνης ύδρευσης των. Οι εργασίες και ενέργειες 
συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος.
Η υποβολή προσφοράς από τους διαγωνιζοµένους συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή από µέρους τους, 
του συγκεκριµένου όρου της µελέτης εφόσον υφίστανται παρόµοιες εργασίες.

Άρθρο 19. Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 

19.1 Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης από ειδικευµένο προσωπικό,
κατά τρόπο άµεµπτο από τεχνική άποψη και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016, τους
όρους της σύµβασης και τις εντολές των αρµοδίων οργάνων της επίβλεψης του έργου. 
19.2  Το Πρόγραµµα Ποιότητας του Έργου (Π.Π.Ε), (άρθρο 158 του Ν.4412/2016) που θα υποβάλει ο
ανάδοχος µέσα σε δύο µήνες από την υπογραφή της σύµβασης και το οποίο θα πρέπει να συνταχθεί
σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  των  αποφάσεων  ∆ΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000  (ΦΕΚ  1265  Β΄),  ∆ΙΠΑ∆/οικ.
611/24.7.2001 (ΦΕΚ 1013 Β΄), ∆ΙΠΑ∆/οικ.501/1.7.2003 (ΦΕΚ 928 Β΄) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας  και  ∆ηµόσιων Έργων και  των αποφάσεων:  α)  ∆ΕΕΠΠ/οικ.4/  19.1.2001 (ΦΕΚ 94  Β΄),  β)
∆ΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003  (ΦΕΚ 624  Β΄)  του  Υφυπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  ∆ηµόσιων
Έργων, καθώς και γ) η ∆14/43309/5.3.2001 (ΦΕΚ 332 Β΄) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων,  θα αποτελεί  το  εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και  θα παρέχει  όλα τα
εργαλεία παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων,  τεκµηρίωσης των εργασιών που
έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους. 
Σηµειώνεται ότι για τα έργα των οποίων ο προϋπολογισµός είναι µικρότερος του 1.500.000,00 €
χωρίς Φ.Π.Α., δεν απαιτείται πρόγραµµα ποιότητας έργου.
19.3  Το Π.Π.Ε. θα ενσωµατώνει και θα κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών, θα
περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, σε πλήρη εναρµόνιση µε
το χρονοδιάγραµµα του έργου και θα καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου καθώς και
τον τρόπο και τις λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή.

19.4 Τα θέµατα που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου είναι ενδεικτικά τα εξής:
� Χρονοδιάγραµµα έργου
� Πρόγραµµα ελέγχων και δοκιµών
� Οδηγίες εργασίας
� Οργανωτικά θέµατα (οργανόγραµµα εργοταξίου, αρµοδιότητες στελεχών)
� Στοιχεία του συστήµατος ποιότητας του Αναδόχου που έχουν εφαρµογή στο έργο
� Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
� Σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών
� Στοιχεία που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος
� Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
� Πρότυπα, κανονισµοί, τεχνικές προδιαγραφές
� Σχέδια εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα τεύχη : «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΤΕ-

ΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ»
� Πρόγραµµα συντήρησης µηχανολογικού εξοπλισµού
� Στοιχεία και κατάλογος µηχανολογικού εξοπλισµού κλπ.
� Πρόγραµµα εκπαίδευσης του προσωπικού του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στη χρήση των εγκατα-

στάσεων

2



19.5 Το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου, το οποίο θα συνταχθεί σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα τεύχη: «ΤΕ-
ΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ», ενδεικτικά περιλαµ-
βάνει τα εξής στοιχεία:

ΤΜΗΜΑ Ι

� Εισαγωγή.
� Αντικείµενο του Προγράµµατος Ποιότητας.
� Πολιτική Ποιότητας για το έργο.
� ∆οµή Προγράµµατος Ποιότητας.
� Περιγραφή έργου, µε επαλήθευση των οριστικών υψοµέτρων τελικών δαπέδων πρότασης, τεκµη-

ριωµένη πρόταση για τα χρησιµοποιούµενα υλικά, σύµφωνα και µε την Τεχνική Περιγραφή.
� Μέθοδοι κατασκευής.
� Έλεγχοι και ∆οκιµές.
� Χρονοδιάγραµµα εργασιών.
� ∆ιάγραµµα δικτυωτής ανάλυσης µε τη µέθοδο των κρισίµων διαδροµών (C.P.M.) στο οποίο θα  

επισηµαίνεται η κρίσιµη διαδροµή και τα όρια µέσα στα οποία µπορεί να κυµανθεί η αρχή και το 
τέλος των εκτός κρίσιµης διαδροµής δραστηριοτήτων.

� Γραµµικό διάγραµµα (GANTT) που προκύπτει από τα προηγούµενα.
� Χρησιµοποιούµενοι πόροι.
� Ανθρώπινο ∆υναµικό.
� Οργανόγραµµα έργου.
� Αρµοδιότητες κυρίων στελεχών.
� Στελέχωση του έργου.
� Πίνακα του προσωπικού του Αναδόχου που έχει υποχρέωση να έχει στη διάθεση του έργου, σε 

συσχετισµό µε το διάγραµµα δικτυωτής ανάλυσης.
� Υλικά και υπηρεσίες.
� Υλικά.
� Υπηρεσίες.
� Εξοπλισµός.

Μηχανολογικός εξοπλισµός (µηχανήµατα) – Σύµφωνα και µε τα όσα προβλέπει το αντίστοιχο τεύχος: 
«ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» ο ηλεκτροµηχα-
νολογικός εξοπλισµός που πρόκειται να εγκατασταθεί στην περιοχή π.χ. αναβατόρια κλίµακας κτλ 
πρέπει να φέρουν πινακίδα, η οποία να περιλαµβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο εν λόγω τεύ-
χος.
� Μετρητικός εξοπλισµός.
� ∆ιαχείριση.
� ∆ιαχείριση εγγράφων.
� ∆ιαχείριση του Προγράµµατος Ποιότητας.
� Κωδικοποίηση εγγράφων – εντύπων.
∆ελτία ελέγχου και λοιπά έντυπα - Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης, όπου θα καταγράφονται οι   
απαιτούµενοι χειρισµοί για την λειτουργία καθώς και η συχνότητα συντήρησης.
� Αρχειοθέτηση.
� Μη συµµορφώσεις - ∆ιορθωτικές / προληπτικές ενέργειες.
� Επιθεωρήσεις.
� Ανασκοπήσεις.
� Άλλα θέµατα.
� Αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.
� Ασφάλεια και Υγεία.
� Προστασία περιβάλλοντος.
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� Παραποµπές – Αναφορές.
� Σχέδια.
� Πρότυπα - Κανονισµοί - Τεχνικές Προδιαγραφές.
� Σύνδεση µε Σύστηµα Ποιότητας αναδόχου.

ΤΜΗΜΑ II
Προγράµµατα Ενεργειών.
Το λειτουργικό τµήµα του ΠΠΕ αποτελούν τα προγράµµατα ενεργειών, κάθε ένα από τα οποία αναφέρεται 
σε συγκεκριµένο τµήµα ή σε συγκεκριµένη ενότητα του έργου και περιγράφει τις διαδοχικές ενέργειες που 
απαιτούνται για την κατασκευή του.
Τα προγράµµατα ενεργειών περιλαµβάνουν οπωσδήποτε όλους τους ελέγχους και δοκιµές του έργου.
Στα προγράµµατα ενεργειών:
Αναλύονται οι φάσεις και οι δραστηριότητες για την κατασκευή κάθε τµήµατος (π.χ. εκσκαφές) ή λειτουργι-
κής ενότητας (π. χ. σύνθετες κατασκευές αστικού εξοπλισµού).
- Καθορίζονται τα σηµεία στα οποία απαιτείται έγκριση πριν από τη συνέχιση των εργασιών (Σηµεία   
  Στάσης για Έγκριση, ΣΣΕ).
- Καθορίζονται τα έγγραφα αναφοράς που εφαρµόζονται (π.χ. οδηγίες, προδιαγραφές, πρότυπα   
   συµβατικές απαιτήσεις).
- Περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες για κάθε φάση και δραστηριότητα (π.χ. οι έλεγχοι που θα γίνουν) 
  και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις και πιστοποιήσεις που θα πρέπει ο ανάδοχος να λάβει ή να   
  εξασφαλίσει, σύµφωνα και µε τις προβλέψεις των αντίστοιχων τευχών: «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ & 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ».
- Καθορίζονται τα έντυπα που θα χρησιµοποιηθούν για την καταγραφή των αποτελεσµάτων και απόδειξη 
πιστοποιήσεων (π.χ. έντυπα εργαστηριακών δοκιµών, δελτία ελέγχου εργασιών, πιστοποιητικά κτλ.).
- Καθορίζονται οι εµπλεκόµενοι σε κάθε φάση και δραστηριότητα φορείς (π.χ. Ανάδοχος, Υπεργολάβος, 
Κύριος του Έργου Τρίτος).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τα θέµατα που περιλαµβάνονται στο ΠΠΕ, ανάλογα µε την έκταση και το περιεχόµενό τους, είναι δυνατό 
είτε να περιέχονται στο ΠΠΕ είτε να επισυνάπτονται σε Παραρτήµατα που το συνοδεύουν.

Υπεύθυνος ποιότητας έργου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει µε ένα εξειδικευµένο στέλεχος τη
θέση του Υπεύθυνου Ποιότητας έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει τα άτοµα εκείνα που έχουν
αρµοδιότητες σε θέµατα διασφάλισης ποιότητας και να προσδιορίσει γραπτά αυτές τις αρµοδιότητες στο
ΠΠΕ που θα υποβάλει. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας θα έχει πλήρη εξουσία, ώστε να διασφαλίζεται ότι η πολι-
τική ποιότητας είναι γνωστή σε όλο το προσωπικό και εφαρµόζεται, ότι το ΠΠΕ, που εγκρίθηκε, εφαρµόζε-
ται, καθώς επίσης και να αναφέρει στον προϊστάµενο του εργοταξιακού γραφείου, σχετικά µε την αποτελε-
σµατικότητα του προγράµµατος, ώστε να λαµβάνονται µέτρα βελτίωσης του.
Επίσης ο Υπεύθυνος Ποιότητας οφείλει να προµηθευτεί αρµόδια τις σχετικές µε το αντικείµενό του διαδι-
κασίες του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας της Υπηρεσίας, εφόσον διατίθεται τέτοιο, για να τις λάβει
υπόψη του κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής, αλλά και κατά τη σύνταξη του προγράµµατος
ποιότητας του έργου και των υποστηρικτικών εγγράφων.

19.6 Για τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών των τµηµατικών και ολοκληρωµένων κατασκευών ισχύουν τα
αναφερόµενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 77 του Ν.4782/2021. 

19.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δικές του δαπάνες και µε επίσπευσή του να εκτελέσει όλους τους ελέγ-
χους, µόνος του και χωρίς καµία ενόχληση από τον επιβλέποντα, υποχρεούται δε να ειδοποιεί εγκαίρως
τον επιβλέποντα ώστε να είναι παρών κατά την διάρκεια του ελέγχου. Ο επιβλέπων διατηρεί το δικαίωµα
να καλεί µόνος του το εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή αντίστοιχο
πιστοποιηµένο Εργαστήριο για την εκτέλεση αυτών των δειγµατοληψιών και δοκιµών µε δαπάνες του Ανα-
δόχου.
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19.8 Αν κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος αντιµετωπίσει συνθήκες ή εµπόδια που
δεν είχαν προβλεφθεί από την σύµβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως την Υπηρεσία υποβάλλοντας
συγχρόνως προτάσεις για την αντιµετώπισή τους.

19.9 Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών και προκατασκευα-
σµένων στοιχείων, ελαττωµάτων της κατασκευής, και παραλείψεων της συντήρησης ισχύουν γενικά όσα
αναφέρονται στο άρθρο 159 του Ν.4412/2016 (άρθρο 77 του Ν.4782/2021). 

19.10 Σε περίπτωση απαίτησης ελέγχων υψηλότερων προδιαγραφών καθώς και σε περίπτωση διαφω-
νιών ως προς τα αποτελέσµατα ελέγχων ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να ορίζει κατάλληλο
εργαστήριο για τους ελέγχους αυτούς. 

19.11 Το κόστος όλων των παραπάνω θεωρείται ότι περιλαµβάνεται ανοιγµένα στην τιµή προσφοράς του
Αναδόχου για την εκτέλεση της σύµβασης.

Άρθρο 20.   Χρόνος εγγύησης και συντήρησης του έργου            
20.1 Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και τη
συντήρηση του έργου για τους επόµενους δεκαπέντε  (15)  µήνες  από τη  ηµεροµηνία της  βεβαιωµένης
περάτωσής του. Μετά την πάροδο του προαναφερόµενου χρονικού διαστήµατος διενεργείται η οριστική
παραλαβή. 

20.2  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. Κατά τα λοιπά ισχύει  το σχετικό άρθρο 171 του
Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 85 του Ν.4782/2021.

20.3  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. Με τη σύµβαση µπορεί να ορίζεται η
υποχρέωση του αναδόχου στη συντήρηση τµηµάτων του έργου που απαιτούν εξειδικευµένα συνεργεία και
τεχνικούς,  όπως  ιδίως,  του  πρασίνου  εντός  των  ορίων  του  έργου  ή  των  ανελκυστήρων  ή  οργάνων
παιδικής χαράς ή αστικού εξοπλισµού ή αθλητικού εξοπλισµού εντός των ορίων του έργου.

   Άρθρο 21. Ηµερολόγιο έργου - Λοιπές υποχρεώσεις – Αφανείς εργασίες   

 21.1 Κατά  την  εκτέλεση  του  έργου  τηρείται  από  τον  ανάδοχο  ηλεκτρονικό  ηµερολόγιο  σε  ελεύθερο
λογισµικό ευρείας χρήσης σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
65 του Ν.4782/2021.  Η τήρηση ηµερολογίου είναι βασικός συµβατικός όρος. 
Το τεχνικό στέλεχος του άρθρου 139 (από τον Εργοταξιάρχη),  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, σε αυτό ιδίως: 
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, 
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, 
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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 ∆ηµόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες, και 
ιδ) κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

21.2  Το ηµερολόγιο του έργου υπογράφεται µε ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα αυτό και αποστέλ-
λεται ηλεκτρονικά στον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και στον επιβλέποντα το έργο. Ο επι-
βλέπων το έργο ελέγχει και διορθώνει το ηµερολόγιο, αν απαιτείται, και το υποβάλλει προς έγκριση στον
προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας εντός δύο (2) εργασίµων  ηµερών.
 
21.3 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 ηµε-
ρολόγιο και άλλων συµπληρωµατικών πληροφοριών ή άλλων  στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκρι-
µένο 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 κατα-
στάσεις  µε σκαριφήµατα,  φωτογραφίες,  καταγραφές  µε  video ή  άλλες  µεθόδους  καταγραφής  οπτικών
µέσων. 
Σε µεγάλα έργα, για κάθε  εργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική ενότητα πρέπει να τηρούνται χωριστές ηµε-
ρήσιες αναφορές προόδου ή ηµερολόγιο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα συµβατικά τεύχη. 
Στις περιπτώσεις µικρών έργων, η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί να ορίσει την τήρηση του ηµερολογίου
κατά άλλον συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδοµάδα ή άλλο χρονικό διάστηµα. 

21.4 Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθηµερινή τήρηση και κοινοποίηση του
ηµερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συµβατικά τεύχη και δεν µπορεί να εί-
ναι µικρότερη των εκατό (100) ευρώ, ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε ηµέρα παράλει-
ψης, 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. 

21.5 Οι εγγραφές του ηµερολογίου δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα που καταγράφονται σε
αυτό, συνεκτιµώνται όµως σε συνδυασµό µε τα λοιπά έγγραφα, εφόσον τούτο φέρει βεβαία χρονολογία,
που αποδεικνύει τον χρόνο σύνταξής του.

21.6 Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να υποβάλει
για  έλεγχο,  λεπτοµερή  διαγράµµατα  των  εγκαταστάσεων  σε  κάτοψη  και  σχηµατική  τοµή,  όπως
εκτελούνται,  επί  των  οποίων  θα  σηµειώνονται  οι  διαστάσεις  ή  το  βάθος των εκάστοτε  εκτελουµένων
τµηµάτων, είτε είναι εµφανή είτε αφανή. 

21.7 Για τις αφανείς εργασίες, άρθρο 151 του Ν.4412/2016 (άρθρο 70 του Ν.4782/2021) όπως εργασίες
που  πρόκειται  να  επικαλυφθούν  από  άλλες  και  δεν  είναι  τελικά  εµφανείς,  ποσότητες  που
παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή άλλα παρόµοια, που ενσωµατώνονται στο έργο, ο ανάδοχος 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 και συνοδεύεται από δήλωση γνωστοποίησης
αφανών εργασιών. Ο επιβλέπων είναι υποχρεωµένος να ανταποκριθεί στο αίτηµα ελέγχου των αφανών
εργασιών. Ο ανάδοχος ενηµερώνει ηλεκτρονικά και τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας που
συνοδεύεται από τη δήλωση γνωστοποίησης αφανών εργασιών.

21.8  Οι  αφανείς  εργασίες  συνιστούν  διακριτή  επιµέτρηση και  περιλαµβάνουν  τη   δήλωση περί  της
αλήθειας των στοιχείων και υπογράφεται δε,  τόσο από τον ανάδοχο όσο και από τους τεχνικούς του
άρθρου 139 του Ν.4412/2016, περί διεύθυνσης έργου από την πλευρά του αναδόχου (τον εργοταξιάρχη)
και συνοδεύονται από τη δήλωση γνωστοποίησης αφανών εργασιών, όπου θα βεβαιώνεται ότι  αυτές
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εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τη µελέτη, αλλιώς θα θεωρούνται άκυρες και οι εργασίες
ότι δεν εκτελέστηκαν και συνεπώς δεν δύνανται να πιστοποιηθούν .

 21.9  Ο  επιβλέπων  συντάσσει  έκθεση  παραλαβής  αφανών  εργασιών  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. 
Η έκθεση παραλαβής αφανών εργασιών του επιβλέποντα της  υπηρεσίας 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.

21.10 . 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. 

21.11 Αν οι εργασίες που εκτελέστηκαν έχουν µικρότερες διαστάσεις των συµβατικών και αυτές γίνουν τε-
λικά δεκτές από την Υπηρεσία τότε η έκθεση παραλαβής αφανών εργασιών θα συνταχθεί µε βάση τις µι-
κρότερες πραγµατικά διαστάσεις.
Τα πάχη σκυροδέµατος (τσιµεντοστρώσεις οδών κ.λπ.) και ασφαλτοτάπητα µπορούν να προκύπτουν και
από τα αποτελέσµατα των καρότων.

21.12 Η σύνταξη και υπογραφή των παραπάνω δεν περιορίζει τις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας και της
Επιτροπής  παραλαβής  του  έργου  για  έλεγχο  των  ποσοτήτων  µε  επιτόπιο  έλεγχο,  άρθρο  86  του
Ν.4782/2021.

21.13 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 
Για την παραλαβή υλικών που γίνεται µε ζύγιση, εφόσον στο αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνεται 
εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο Ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τρι-
πλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται: 

� Το είδος του υλικού (προεπαλειµµένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ) 

� Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 

� Ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 

� Η θέση λήψης 

� Η θέση απόθεσης 

� Η ώρα φόρτωσης 

� Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 

� Το καθαρό βάρος, και 

� Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ. 

Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους υπαλλήλους 
της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να 
συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του. 
Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια από ανα-
λυτική επιµέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυ-
τών, κλπ). Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριµένα σχέδια εφαρµογής της Υπηρεσίας.
Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιµετρήσεων και των
σχεδίων εφαρµογής όπου απαιτείται, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του
υλικού.

Άρθρο 22.  Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρµογή της µελέτης και για την ποιότητα του έργου
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 22.1  Σύµφωνα  µε  τα  συµβατικά  τεύχη  και  τις  ισχύουσες  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  τόσο  για  την
εφαρµογή της µελέτης όσο, και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο
ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά
κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 

22.2  Επίσης  ο  ανάδοχος  είναι  εξ'  ολοκλήρου  µόνος  υπεύθυνος  για  την  εκλογή  των  υλικών  την
χρησιµοποίηση τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, των
σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συµβατικών τευχών και σχεδίων. 
Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος πα-
ραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες. 

22.3 Ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτω-
ση διαφωνίας του, έχουν υποχρεωτική εφαρµογή µόνο οι σχετικές διατάξεις για τη διαδικασία επίλυσης
διαφωνιών επί εκτέλεσης έργων (ενστάσεις – συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

κατόπιν γνώμης του τεχνικού συμβουλίου– δικαστική επίλυση διαφορών) όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 87 του Ν.4782/2021.

 22.4 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση για µεταβολές στο έργο, που έγιναν χωρίς έγγραφη
διαταγή και  οι  οποίες συνεπάγονται  µεγαλύτερη δαπάνη του έργου, ακόµη και αν οι  µεταβολές αυτές
καθιστούν  το  έργο  στερεότερο  ή  βελτιώνουν  τη  µορφή  του  (άρθρο  138  του  Ν.4412/2016  όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 59 του Ν.4782/2021).

22.5 Για κάθε δαπάνη χωρίς έγγραφη διαταγή από την οποία επήλθε µείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων,
καταβάλλεται  στον ανάδοχο µόνο η  δαπάνη των εργασιών που έχουν πράγµατι  εκτελεσθεί  χωρίς  να
αποκλείεται η εφαρµογή των διατάξεων περί κακοτεχνιών.
 
22.6 Σε περίπτωση που δίνεται προφορική εντολή τροποποιήσεων ή συµπληρώσεων στον τόπο του έρ-
γου, λόγω επείγουσας ανάγκης θα πρέπει να  καταχωρίζεται αµελλητί, µε συνοπτική αιτιολογία, στο ηµε-
ρολόγιο  του έργου και να αποστέλλεται  ηλεκτρονικά στον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας.
Πριν από την ηλεκτρονική αποστολή του ηµερολογίου του έργου στη διευθύνουσα υπηρεσία δεν επιτρέπε-
ται η εκτέλεση οιασδήποτε εργασίας  και να επακολουθεί η διαδικασία του άρθρου 155 του Ν.4412/2016
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 74 του Ν.4782/2021.

22.7 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες, που προκύπτουν από έγγραφες συµπληρώσεις ή
τροποποιήσεις  των  στοιχείων  της  τεχνικής  µελέτης  του έργου  (άρθρο  138 παρ.  4  του Ν.4412/2016 )
διατηρώντας τα δικαιώµατά του, που αναφέρονται στο άρθρο 152 του Ν.4412/2016, λόγω τροποποίησης
του αρχικού συµβατικού χρηµατικού αντικειµένου.

22.8 Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που απαιτούνται
από το νόµο για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών, σύµφωνα µε το Π∆ 778/1980 (ΦΕΚ 193Α /26-8-80) περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση
εργασιών  και  το  Π∆  1073/1981  (ΦΕΚ  260Α  /16-9-81)  «περί  µέτρων  ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεση
εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµικών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας πολιτικού µηχανικού», του
Π∆ 305/96 και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

22.9 Σε περίπτωση που ο εργοδότης χορηγήσει στον ανάδοχο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση των
έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας των,
ούτε αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξής τους. 

22.10  Ανάδοχος  δεν  φέρει  καµιά  ευθύνη  για  την  κακή  ποιότητα  ή  ακαταλληλότητα  των  υλικών  που
παραδίδονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη εφ’ όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.
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22.11 Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο µε πρωτόκολλο, µετά δε την
παραλαβή  τους  αυτός  φέρει  ακέραια την  ευθύνη  για  κάθε  βλάβη  ζηµιά ή  απώλεια  που ενδεχοµένως
επέλθει σ’ αυτά. 

22.12 Πριν από κάθε παραγγελία το υλικό ή µηχάνηµα ή συσκευή θα εγκρίνεται από την υπηρεσία ως
εξής: 
Αν πρόκειται για υλικό «σειράς» βιοµηχανικής παραγωγής θα προσκοµίζεται στην υπηρεσία εγχειρίδιο
(προσπέκτους) και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής καθώς και δείγµατα (εάν δεν πρόκειται
για ογκώδες µηχάνηµα). 
Αν  πρόκειται  για  υλικό  αυτοσχέδιο  που  πρόκειται  να  παραχθεί  ειδικά  για  το  εν  λόγω  έργο  θα
προσκοµίζονται στην υπηρεσία δείγµατα, σχέδια ή µοντέλα. 
Τα παραπάνω δείγµατα κλπ. που θα εγκρίνονται από την υπηρεσία θα φυλάσσονται από αυτήν µέχρι την
παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του εργολάβου λόγω επιλογής. Η Υπηρεσία έχει το
δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, µηχάνηµα ή συσκευή που δεν θα είναι σύµφωνο
µε  τα  δείγµατα  ή  τις  προδιαγραφές  ως  ανωτέρω.  Όλα  τα  µηχανήµατα  και  συσκευές  πρέπει  να
συνοδεύονται  από  πιστοποιητικό  ελέγχου  του  κατασκευαστή.  Η  Υπηρεσία  έχει  το  δικαίωµα  να
παραπέµπει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο µε µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου.

22.13 Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, µηχανηµάτων, συσκευών κλπ. να
υποβάλλει  στη  ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία  πλήρη  κατάλογο  των  προς  παραγγελία  υλικών  για  έγκριση,
γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ηµεροµηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών. 

22.14 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει είσοδο και δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου της
Υπηρεσίας στο εργοτάξιο ή εργοτάξια παραγωγής υλικών.

22.15 Ανάδοχος οφείλει επίσης πριν την έναρξη των εργασιών να φροντίσει για την έκδοση κάθε άδειας,
που απαιτείται  σύµφωνα µε  τους  νόµους,  είναι  δε  ουσιαστικά και  αποκλειστικά υπεύθυνος  για  κάθε
παράβαση των διατάξεων των σχετικών µε την εκτέλεση των εργασιών.

22.16 Η αναγραφή της επωνυµίας της εργοληπτικής επιχείρησης και του γραφείου των µελετητών στα
σχέδια της µελέτης και κάθε άλλου στοιχείου αυτής είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο.

22.17 Σε όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των χώρων του
εργοταξίου, την αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, αχρήστων υλικών κλπ. και τη µεταφορά τους σε
τοποθεσίες καθορισµένες από τις ∆ηµόσιες Αρχές. 

22.18 Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και
εγκαταστάσεις,  στο χώρο του εργοταξίου, που θα οφείλονται  στα µηχανήµατα,  όργανα και µέσα που
χρησιµοποίησε για την εκτέλεση του έργου και  θα πρέπει  να πάρει  όλα τα  κατάλληλα µέτρα και  να
οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζηµιάς ή φθοράς. 

Άρθρο 23 Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ) 
Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων
Έργων.
23.1 Κανονιστικές απαιτήσεις 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, διατάγµατα,
αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε την
ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

23.2  Σύστηµα  Οργάνωσης  και  ∆ιαχείρισης  Ασφάλειας  Υγείας  Εργασίας  (ΣΟ∆ΑΥΕ). Ο ανάδοχος  θα
πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως
ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 
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23.2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου.

23.2.2 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της
σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις
υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού
Εργασίας θα πρέπει  να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν-1568/85, Π∆-17/96, Π∆-
305/96, Π∆-294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και
υγείας  της  Εργασίας  καθώς  και  του  γιατρού  Εργασίας  γίνεται  εγγράφως  και  κοινοποιείται  στη
∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία  και  στο  αρµόδιο  ΚΕΠΕΚ  του  ΣΕΠΕ.  Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  σε
υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή
ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση
προσωπικού,  κλπ  ο  ανάδοχος  µπορεί  να  συµβάλλεται  µε  εξωτερικούς  συνεργάτες  ή/και  µε  ειδικά
αδειοδοτηµένη (Π∆-95/99, Π∆-17/96 ) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και
Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞΥΠΠ). 

23.2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ.
 
23.2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων.
 
23.2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 

αναφορά  ατυχήµατος,  διερεύνηση  των  ατυχηµάτων  και  τήρηση  αρχείων  βάσει  της  νοµοθεσίας,
αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, εκπαίδευση προσωπικού, ιατρικές
εξετάσεις εργαζοµένων.
 
23.2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών πχ για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από τη
νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής. 

23.2.7 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει  την τακτική επιθεώρηση των χώρων,  του εξοπλισµού,  των
µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή το
απαιτούν  οι  συνθήκες  εκτέλεσης  του  έργου,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  έγκαιρη  λήψη µέτρων  για  την
επανόρθωση  των  επικίνδυνων  καταστάσεων  που  επισηµαίνονται.  Οι  επιθεωρήσεις  πρέπει  να
τεκµηριώνονται γραπτά. 

23.2.8. Άλλες προβλέψεις 
-Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο 'Έργο προς το αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του
ΣΕΠΕ 
-Κατάρτιση  προγράµµατος  και  υλοποίηση  εκπαίδευσης  των  εργαζοµένων  σε  θέµατα  ΑΥΕ,   οδηγίες
ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο. 
-Πρόβλεψη  για  σύγκληση  µηνιαίων  συσκέψεων  για  θέµατα  ΑΥΕ  µε  το  συντονιστή  ΑΥΕ  και  τους
υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας.
 
23.2.9. Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ. Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του
έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της
Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ,  τον
οποίο  παραδίδει  σε  δύο  αντίγραφα  σε  έντυπη  µορφή  υπογεγραµµένα  και  θεωρηµένα  από  την
διευθύνουσα υπηρεσία και τα αντίστοιχα δύο αντίγραφα σε ηλεκτρονική µορφή σε αρχείο (pdf). 
Το ΣΑΥ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εµπεριέχονται οι
ενδεχόµενες  τροποποιήσεις  που  έχουν  επέλθει.  Συνεπώς  ο  Φάκελος  Ασφάλειας  και  Υγείας
συµπληρώνεται  σταδιακά και  παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του 'Έργου  (σε ένα αντίγραφό του σε
έντυπη και  ηλεκτρονική  µορφή  (pdf)  στην  διευθύνουσα υπηρεσία  και  σε  δεύτερο  για  το  φάκελο  της
επίβλεψης),  ενηµερωµένος  ώστε  να  περιέχει  τα  πραγµατικά  στοιχεία  του  έργου,  έτσι  όπως  αυτό
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κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο
µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 

Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής  :   
23.2.9.1. Γενικά 

� Είδος έργου και χρήση αυτού 
� Σύντοµη περιγραφή του έργου 
� Ακριβής διεύθυνση του έργου 
� Στοιχεία του κυρίου του έργου 
� Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 

23.2.9.2. Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

23.2.9.3. Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 

23.2.9.4. Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 

23.2.9.5. Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 

23.2.9.6. Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 

23.2.9.7. ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών. 

23.2.9.8.  Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται  στις ισχύουσες διατάξεις πχ ειδικοί
τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση κατά
την εργασία σε ύψος. 

23.2.9.9.  Καταγραφή  σε  πίνακα  των  φάσεων  και  υποφάσεων  εργασιών  του  έργου,  σύµφωνα µε  το
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 

23.2.9.10.  Την  καταγραφή  σε  πίνακα  των  κινδύνων,  των  πηγών  κινδύνων  και  της  εκτίµησης
επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας πχ 
Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 
Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 
Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον
απορρέοντες κίνδυνοι. 
21.2.9.11. Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 

21.2.9.12. Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για
την πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα II του
Αρθ-12 του Π∆-305/96). 

Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 
23.2.9.α Α. Γενικά: είδος έργου και χρήση αυτού, ακριβή διεύθυνση του έργου, αριθµό αδείας, στοιχεία
του κυρίου του έργου, στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 

23.2.9.β Β.  Στοιχεία από το µητρώο του έργου:  τεχνική περιγραφή του έργου,  παραδοχές µελέτης,  τα
σχέδια "ως κατεσκευάσθη". 

23.2.9.γ  Γ.  Οδηγίες  και  χρήσιµα  στοιχεία  σε  θέµατα  ασφάλειας  και  υγείας,  τα  οποία  θα  πρέπει  να
λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ'  όλη τη διάρκεια της ζωής του
έργου, πχ εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κλπ. 
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Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων
εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού,
κλπ) στην πυρασφάλεια κλπ. 

23.2.9.δ ∆. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 
Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 

� Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου πχ όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου
από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν
στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε
περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 

� Οδηγίες  λειτουργίας  για  το  προσωπικό  λειτουργίας  και  εκµετάλλευσης  του  έργου  πχ  οδηγίες
χρήσης  του  ακίνητου  και  κινητού  εξοπλισµού  που  ανήκει  στην  συγκεκριµένη  εργολαβία  σε
συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. 

� Οδηγίες  συντήρησης  του  έργου.  Περιλαµβάνονται  συγκεκριµένες  οδηγίες  για  την  περιοδική
συντήρηση του έργου. 

Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου και
είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την
ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ - ΦΑΥ. 
Μετά την  αποπεράτωση του  έργου  ο  Φάκελος  Ασφάλειας  και  Υγείας  συνοδεύει  το  έργο καθ'  όλη  τη
διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 

23.3. ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 
Όλες  οι  δαπάνες  που  συνεπάγονται  τα  παραπάνω,  αφορούν  στην  οργάνωση  του  εργοταξίου  και
απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά
τη διαµόρφωση της προσφοράς του.
 
23.4 Σύµφωνα  µε την εγκύκλιο 27, αριθ. Πρωτ.∆ΙΠΑ∆/οικ./369/15-10-2012, του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ∆ηµοσίου
Έργου θα πρέπει να ενσωµατώνεται το ακόλουθο άρθρο:
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση: για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξε-
ων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του
έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή
επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ.
138 παρ.7), Ν. 3850/101 (αρ.42).
ΑΡΘΡΟ 24.   Ασφαλίσεις για ατυχήµατα – Ασφάλιση έργου  
24.1 Κάθε έργο ασφαλίζεται ως προς τις υλικές ζηµιές και απώλειες και τις αστικές ευθύνες για σωµατικές 
βλάβες και απώλειες ή ζηµιές περιουσίας τρίτων, όπως ορίζεται:

� Ασφάλιση έργου έναντι οποιασδήποτε απώλειας, υλικής ζηµιάς ή καταστροφής µερικής ή ολικής 
κατά τις περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου.

� Ασφάλιση αστικής ευθύνης για σωµατική βλάβη ή θάνατο και για συνεπακόλουθες ψυχική οδύνη,
ηθική βλάβη ή και ασθένεια τρίτων και για απώλεια ή ζηµιά περιουσίας που ανήκει σε τρίτους 
κατά τις περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου.

� Ασφάλιση διασταυρούµενης αστικής ευθύνης των συντελεστών του έργου έναντι αλλήλων για υλι-
κές ζηµιές σε περιουσιακά στοιχεία και για σωµατικές βλάβες σε περιόδους εκτέλεσης του έργου.

� Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργοταξιακών εγκαταστάσεων και µηχανικού εξοπλισµού που θα
χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του έργου.

� Ασφάλιση υφιστάµενης ακίνητης περιουσίας του κυρίου του έργου έναντι υλικών ζηµιών κατά την 
περίοδο εκτέλεσης του έργου που οφείλονται στην κατασκευή του έργου.

� Ασφάλιση της εργοδοτικής ευθύνης του αναδόχου έναντι του απασχολούµενου προσωπικού κατά
τις περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου.

Ο Ανάδοχος οφείλει – µε µέριµνα και δαπάνη του να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις που να καλύπτουν
κατ’ ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης) που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

3



Το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στον Κύριο του Έργου το αργότερο εντός
τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης του έργου µαζί µε την απόδειξη πληρωµής της
πρώτης δόσης των ασφαλίστρων.
Το  αργότερο  εντός  δέκα  πέντε  (15)  ηµερών   από  την  υπογραφή  της  σύµβασης  ,  να  προσκοµίσει  
απαραιτήτως «Βεβαίωση Ασφάλισης» (Cover Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και
τα όρια αποζηµίωσης που θα περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
24.1.1  Κατά  την  σύναψη  των  ασφαλίσεών  του  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  λαµβάνει  υπόψη  του  και  να
συµµορφώνεται  µε τις διατάξεις  της κείµενης Νοµοθεσίας,  όπως ισχύει  κατά την ηµέρα σύναψης των
ασφαλιστικών συµβάσεων. 
24.1.2 Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 
24.1.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 
24.1.4 Ως ασφάλιση θεωρείται  η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.∆.
400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.∆. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται
δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου. 
24.1.5  Κάθε  ασφάλιση,  της  οποίας  το  ασφαλιστήριο  εκδίδεται  στην  Ελλάδα,  ή  στην  αλλοδαπή,  θα
προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.∆. 400/1970,
όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 118/ 1985. 
24.1.6  Οι  παρεχόµενες  ασφαλίσεις  δεν  απαλλάσσουν ούτε  περιορίζουν  κατά  οποιοδήποτε  τρόπο τις
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από την σύµβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ότι
αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις,  εκπτώσεις,  προνόµια,
περιορισµούς κλπ. Ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε
πρόσωπα ή και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 
24.1.7 Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις: 
-Θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. 
-Θα περιλαµβάνουν  όρους οι  οποίοι  θα ικανοποιούν  πλήρως τους  όρους  του παρόντος άρθρου,  της
υπολοίπου Σ.Υ. και των λοιπών συµβατικών τευχών. 
-Θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ
Η  έγκριση  του  ΚτΕ  έχει  την  έννοια  του  ελέγχου  και  της  εκ  µέρους  του  αποδοχής  ότι  οι  όροι  των
ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνονται  µε  επάρκεια  στους όρους του παρόντος  άρθρου  και  των
λοιπών όρων της Σ.Υ. 
24.1.8 Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί Ασφαλιστικό βάρος
και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται µε την
έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 
24.1.9 Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον Νόµο 487 /
76 και το Π.∆. 237 / 86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραµένει αλώβητη από τους
όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 
24.1.10 Οι ασφαλιστικές Εταιρείες θα λειτουργούν νόµιµα, µε δόκιµη δραστηριότητα, σε χώρες µέλη της
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  του  Ε.Ο.Χ.,  θα  είναι  φερέγγυες  στο  µέτρο  των  υποχρεώσεων  που
αναλαµβάνουν  για  το  παρόν  έργο  και  θα  µπορούν  να  ασφαλίζουν  παρεµφερή  έργα  χωρίς  να
παραβιάζονται οι όροι των Τευχών ∆ηµοπράτησης και η Ελληνική Νοµοθεσία. 
Ο  ΚτΕ  έχει  το  δικαίωµα  να  ελέγχει  την  φερεγγυότητα  των  ασφαλιστικών  εταιρειών,  ο  δε  Ανάδοχος
υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου. Οπωσδήποτε, µαζί
µε  το  ασφαλιστήριο  συµβόλαιο  θα  πρέπει  να  υποβάλλεται  ενηµερωτικό  φυλλάδιο  σχετικό  µε  τις
δραστηριότητες της ασφαλιστικής εταιρείας και σηµείωµα που να αναφέρει  παρεµφερή έργα που έχει
ασφαλίσει στην Ελλάδα. 
24.1.11  α)  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστικών κάθε στοιχείο από την
Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο ΚτΕ,
υπόψη των διαγωνιζόµενων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και µελέτες που εκτέλεσε-συνέταξε
ως Ανάδοχος. 
Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ. από τους
εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. 
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Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συµβεί στο έργο από οποιαδήποτε
αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τόσο τον ΚτΕ όσο και τους
ασφαλιστές του. 
β) Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα 
- να επικοινωνεί απ’ ευθείας µε τους ασφαλιστές 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. 
Η  υπό  του  ΚτΕ  άσκηση  του  δικαιώµατος  τούτου  δεν  συνεπάγεται  δικαίωµα  του  Αναδόχου  για
οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις. 
γ)  Κατά  την υποβολή του  ασφαλιστηρίου  συµβολαίου οι  Ασφαλιστικές  Εταιρείες  θα πρέπει  να
συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου
της Σ.Υ. περί « Ασφαλίσεων » και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καµία
εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Σ.Υ. 
∆ιαφορετικά ο ΚτΕ χωρίς προειδοποίηση, µπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο µε ασφαλιστική
εταιρεία της προτίµησής του στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση
αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. 
24.1.12 Επισύρετε η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: 
α) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι Ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά στην
αρµοδιότητα των Ελληνικών ∆ικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς κανόνα
∆ηµοσίας Τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.∆. 400 / 1970 είναι άκυρο. 
β)  Aντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δε θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν επικυρωθεί από
φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 
γ)  Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρείας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και εκτέλεσης
της ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορα εάν αυτή παραπέµπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την
θεµελίωση της αντικειµενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου.

24.2  ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΜΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΤΟΥ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  ΜΕ  ΤΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
24.2.1  Αν  απαιτείται  αλλαγή  ασφαλιστικής  εταιρίας,  ή  τροποποίηση  των  όρων  της  ασφαλιστικής
σύµβασης,  ή  αµφότερα,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  συµµορφώνεται  σε  15  ηµέρες  από  τη  σχετική
ειδοποίηση. 
Σε  περίπτωση  που  Ανάδοχος  παραλείψει,  ή  αµελήσει  να  συµµορφωθεί  µε  τις  ασφαλιστικές  του
υποχρεώσεις,  ή  οι  ασφαλίσεις  που  συνοµολογήσει  κριθούν  από  το  ΚτΕ  σαν  µη  συµβατές  µε  τις
αντίστοιχες συµβατικές απαιτήσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου
την(τις)  αντίστοιχη(ες)  ασφαλιστική(ες)  σύµβαση(εις)  στην  περίπτωση  αυτή  θα  ενεργεί  µε  ανέκκλητη
εντολή και  για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος.  Τα ασφάλιστρα και οι  σχετικές δαπάνες σύναψης
της(των)  σύµβαση(εων)  θα καταβληθούν από τον  Ανάδοχο εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από της
σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής, θα επιβαρύνονται µε τον νόµιµο τόκο
υπερηµερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίµηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το
δικαίωµα: 
-να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη πληρωµή προς τον Ανάδοχο,
αν υπάρχει. 
-ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που
έχει στα χέρια του 
-ή να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες διαδικασίες είσπραξης
οφειλής προς το ∆ηµόσιο. 
Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται: 
-για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους και 
-για τα λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλόµενων ποσών . 

24.2.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόµενο
ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να
καταβάλει  τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση και για λογαριασµό του Αναδόχου, µετά την
προηγούµενη ειδοποίησή του. 
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Σε  τέτοια  περίπτωση,  η  εκ  µέρους  του  ΚτΕ  είσπραξη  των  ποσών  των  ασφαλίστρων  που  κατέβαλε,
προσαυξηµένων  µε  τους  τόκους  υπερηµερίας,  θα  γίνεται  σύµφωνα  µε  την  παρ.  24.2.1   Οι  τόκοι
υπερηµερίας θα προσµετρούνται από την ηµεροµηνία καταβολής των ασφαλίστρων. 

24.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον(στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν µπορεί να
εισπραχθεί  από  τους  ασφαλιστές  λόγω  εξαιρέσεων,  απαλλαγών  κλπ.  σύµφωνα  µε  τους  όρους  των
ασφαλιστηρίων. 
Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα 
-να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή προς τον Ανάδοχο 
-ή να εκπίπτει το αντίστοιχο ποσό από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του 

24.2.4 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύµβαση,
παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµία κλπ., για οποιαδήποτε λόγο ή
αιτία,  ο  Ανάδοχος  έχει  την  αποκλειστική  ευθύνη  για  την  εξόφληση της  µη  εξοφληµένης  ζηµιάς,  ή
επιδιόρθωση της βλάβης, ή καταβολής αποζηµίωσης κλπ., σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. Ο ΚτΕ,
σε περίπτωση 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, ο ΚτΕ θα το εκπέσει
από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

24.2.5 Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το Έργο,
σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων από τον
ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

24.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚτΕ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΚΚΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
24.3.1  Ο έλεγχος  από τον  ΚτΕ  των  ασφαλιστικών συµβάσεων  των  οποίων  η  ασφαλιστική  περίοδος
αρχίζει  από  την  υπογραφή της  Σύµβασης ανάθεσης  θα γίνει  σε  δέκα (10)  ηµέρες  από την  υποβολή
πλήρων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων (εντός µηνός από την υπογραφή της σύµβασης). 
24.3.2 Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συµβάσεις των παρακάτω παραγράφων 24.5.1,
24.5.2 και 24.5.3. 
24.3.3 Ο έλεγχος από τον ΚτΕ θα αφορά: 
-την φερεγγυότητα των προτεινόµενων ασφαλιστικών εταιριών 
-την συµβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συµβάσεων προς τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και
τους υπόλοιπους όρους της Σ.Υ. 
24.3.4  Ο Ανάδοχος θα πρέπει αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και το αργότερο εντός δέκα
πέντε  (15)  ηµερών,  να  προσκοµίσει  απαραιτήτως  «Βεβαίωση  Ασφάλισης»  (Cover  Note),  όπου  να
αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης που θα περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο
συµβόλαιο. 
Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός τριάντα (30)
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

24.4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
24.4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία όλο το
προσωπικό  που  απασχολεί  ο  ίδιος,  ή  οι  υπεργολάβοι  του,  σύµφωνα  µε  την  (εκάστοτε)  ισχύουσα
Νοµοθεσία. 
24.4.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι
ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται
σε διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας. 
Η υποχρέωση αυτή ισχύει  και  για το  πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν,  µε  οποιαδήποτε
σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του Αναδόχου.
Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό. 
24.4.3 Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ. 24.4.1 και 24.4.2, ο δε Ανάδοχος
υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των ελέγχων. 
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2.4.4 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύµβασης εκτέλεσης του
έργου. 
24.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ» 
24.5.1 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 
24.5.1.1  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως ¨κατά παντός κινδύνου¨ και σύµφωνα µε τους
όρους των Συµβατικών Τευχών του έργου, την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, τη συνολική αξία του
υπό κατασκευή Έργου, όπως αυτή θα έχει προσδιορισθεί στο τεύχος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις τυχόν περαιτέρω αναπροσαρµογές του αρχικού συµβατικού
ποσού. 
24.5.1.2 Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας, ή καταστροφής,
µερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, όπως απεργίες, κοινωνικές
ταραχές,  τροµοκρατικές  ενέργειες,  δολιοφθορές,  κακοτεχνίες,  λανθασµένη  µελέτη  ή/και  κατασκευή,
ελαττωµατικά υλικά (manufacturer’s risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο λάθος κλπ), λανθασµένη
εργασία, ελλιπή συντήρηση, κακή λειτουργία του έργου κλπ. 
Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 
-Βλάβες/ καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας
εµφάνισης. 
-Βλάβες/ καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το Έργο ατυχήµατα και ζηµιογόνα συµβάντα. 
Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από την παραλαβή τους µέχρι την
ενσωµάτωσή τους στο Έργο.   
24.5.1.3  Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει και την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης του Έργου και της
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης
και λήγει µε την  Παραλαβή του Έργου. 
24.5.1.4  Η  ασφαλιστική  κάλυψη  είναι  αποδεκτό  να  µην  περιλαµβάνει  ζηµιές  (οι  οποίες  εξαιρούνται
διεθνώς) προκαλούµενες από τις ακόλουθες –και µόνο αυτές- αιτίες. 
α.  ανταρτική  δράση,  πόλεµο,  εισβολή  εχθρικής  δύναµης  στη  χώρα,  εµφύλιο  πόλεµο,  στασίαση  ή
κατάλυση της συνταγµατικής τάξης της χώρας. 
β.  ιονισµό,  ακτινοβολία  ή  µόλυνση  ραδιενέργειας  από  πυρηνικό  καύσιµο  ή  κατάλοιπα  από  καύση
πυρηνικού καυσίµου. 
γ. ωστικά κύµατα προσκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάµενα αντικείµενα κινούµενα µε ταχύτητα ίση
προς την ταχύτητα του ήχου, ή µε υποηχητική ταχύτητα. 
24.5.1.5  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  σε  ετήσια  βάση,  να  ζητεί  από  τους  ασφαλιστές  του,  την
αναπροσαρµογή του ύψους της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε την πραγµατική αξία του
Έργου, λαµβανόµενης υπόψη και της Αναθεώρησης. 
24.5.1.6  Στην  ασφαλιστική  σύµβαση  θα  περιλαµβάνεται  όρος  ότι  οι  ασφαλιστές  παραιτούνται  του
δικαιώµατος της υπασφάλισης. 
24.5.1.7 Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται κατά παντός κινδύνου και οι µόνιµες ή/και προσωρινές
εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν ¨παρακείµενη περιουσία¨ καθώς επίσης και ο πάσης φύσεως
εξοπλισµός  στην  περιοχή  του  Έργου,  που θα χρησιµοποιηθεί  για  το  Έργο,  σύµφωνα µε  τη  σχετική
περιγραφή τους από τον Ανάδοχο. 

24.5.2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 
24.5.2.1 Αντικείµενο ασφάλισης 
Με  την  ασφάλιση  αυτή  θα  καλύπτεται  η  ¨ΑΣΤΙΚΗ  ΕΥΘΥΝΗ¨  του  Αναδόχου  έναντι  Τρίτων  και  οι
ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε Τρίτους για σωµατικές βλάβες ή θάνατο,
ψυχική  οδύνη  ή  ηθική  βλάβη  και  για  υλικές  ζηµιές  σε  πράγµατα,  ακίνητα  ή  κινητά  ή  και  ζώα,  που
προξενούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών και Περιόδου Συντήρησης εξαιτίας
των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών του Έργου και διαφόρων
άλλων ρυθµίσεων,  οποτεδήποτε γίνονται  αυτές,  και  εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών
υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το αντικείµενο της ασφάλισης περιλαµβάνει και την αστική ευθύνη έναντι
τρίτων  για  λόγους  µη  εφαρµογής  των  Περιβαλλοντικών  Όρων  και  πρόκλησης  υποβάθµισης  του
Περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της κατασκευής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 1650/86 για την
προστασία του Περιβάλλοντος.
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Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες/εγκαταστάσεις 

24.5.2.2 ∆ιάρκεια της Ασφάλισης 
Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει  µε  την υπογραφή της Σύµβασης και  λήγει  µε  την  Παραλαβή  του
Έργου. 

24.5.2.3 Όρια Αποζηµίωσης 
(1)  Τα ελάχιστα όρια αποζηµίωσης για  τα  οποία θα πραγµατοποιείται  η  ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα είναι τα ακόλουθα: 
α Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα Τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθµό των τυχόν
ζηµιωθέντων Τρίτων 
                                                                  295.000,00 € 
β. Για σωµατική βλάβη ή θάνατο Τρίτων 
κατά άτοµο                                                295.000,00 € 
γ. Για σωµατική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων µετά από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον αριθµό των
παθόντων ………………..1.450.000,00 €  
δ.  Το  αθροιστικό  ανώτατο  όριο  ευθύνης  Ασφαλιστών  σε  όλη  τη  διάρκεια  ισχύος  της  ασφαλιστικής
κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά τη περίοδο εκτέλεσης του Έργου θα είναι κατ΄ελάχιστον     2.940.000,00 €. 
(2)  Ο Ανάδοχος  θα είναι  ασφαλισµένος για  την  Αστική Ευθύνη  έναντι  Τρίτων  και  κατά την  περίοδο
Συντήρησης του Έργου. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των Ασφαλιστών θα ανέρχεται στο 50% του
αντίστοιχου ποσού, το οποίο ισχύει κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου. 
(3)  Στο  ασφαλιστήριο  θα  προβλέπεται  και  κάλυψη  της  αστικής  ευθύνης  του  Αναδόχου  έναντι  του
απασχολούµενου  στο  έργο  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού  για  την  περίπτωση  ατυχήµατος  (ευθύνη
εργοδότου).  Τα προβλεπόµενα ελάχιστα όρια αποζηµιώσεων (πέραν  των αποζηµιώσεων της  βασικής
κοινωνικής ασφάλισης, π.χ. Ι.Κ.Α.) θα είναι 88.050,00 Ευρώ ανά άτοµο και ατύχηµα, 450.000,00 Ευρώ σε
περίπτωση οµαδικού ατυχήµατος και  880.000,00 Ευρώ αθροιστικό ανώτατο όριο  ευθύνης για  όλη τη
διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.
 
24.5.3 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ¨ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ¨ 
24.5.3.1 Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ¨κατά παντός κινδύνου θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός
(Ειδικός  και  Συνήθης  ¨Βαρέως  Τύπου¨)  Μηχανικός  Εξοπλισµός,  ο  οποίος  θα  χρησιµοποιηθεί  στην
κατασκευή του Έργου. 
24.5.3.2  Στο  Ασφαλιστήριο  θα  επισυνάπτεται  η  σχετική  κατάσταση  µε  τα  χαρακτηριστικά  και  την
ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες
αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναµικότητας. 
24.5.3.3  Ο  µηχανικός  εξοπλισµός  θα  είναι  ασφαλισµένος  έναντι  οποιασδήποτε  απώλειας  ή  ζηµιάς
(εξαιρούµενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως µηχανικών ή/και ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή
προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία περιστατικά. 
24.5.3.4 Ο  Ανάδοχος  δεν  δικαιούται,  για  οποιαδήποτε  περίπτωση,  να  διεκδικήσει  από  τον  ΚτΕ
αποζηµίωση για τυχόν ζηµία ή ολική απώλεια µηχανήµατος κλπ. ακόµη και για την περίπτωση ανωτέρας
βίας, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 24.5.1.4. 
24.5.3.5  Η  ασφάλιση  των  µηχανηµάτων  θα  καλύπτει  και  την  µετακίνηση,  την  µεταφορά  και  τους
αναγκαίους  ελιγµούς  όλων  των  µηχανηµάτων  προς  και  από  την  περιοχή  του  Έργου.  Ή ευθύνη  των
ασφαλιστών εκτείνεται  σε όλη τη  χρονική περίοδο από την άφιξη  στην  περιοχή του έργου  µέχρι  την
αποµάκρυνσή τους από αυτό. 
24.5.3.6 Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου» των µηχανηµάτων έργων µπορεί να γίνεται µε ανεξάρτητο
ενιαίο ασφαλιστήριο, το οποίο ο Ανάδοχος ενδεχόµενα να διατηρεί σε ισχύ για µέρος ή το σύνολο του
µηχανικού εξοπλισµού του. 
Στην  περίπτωση  αυτή,  για  να  αποφεύγεται  διπλή  ασφάλιση  ο  Ανάδοχος  θα  προσκοµίσει  σχετική
βεβαίωση  από  την  Ασφαλιστική  Εταιρεία  ότι  τα  Μηχανήµατα  τα  οποία  θα  χρησιµοποιήσει  στο
συγκεκριµένο έργο «καλύπτονται για τις ίδιες ζηµιές τους µε το Ασφαλιστήριο υπ΄αριθµ………………….το
οποίο είναι σε ισχύ και ανανεώνεται κανονικά». 
Οι όροι ασφάλισης και οι αποζηµιώσεις στην προκειµένη περίπτωση θα πρέπει να µην είναι κατώτεροι
από τους όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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24.6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Ε.) 
24.6.1  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  έχει  ασφαλισµένα  σε  ασφαλιστική  εταιρεία,  σύµφωνα  µε  την
ισχύουσα Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα και τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων που προορίζονται για τις
ανάγκες και την εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
24.6.2  Υπεύθυνος  για  την  τήρηση  των  όρων  και  τη  φύλαξη  των  ανωτέρω  Ασφαλιστηρίων  είναι  ο
Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στη Επίβλεψη για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 
24.6.3 Ή σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί εγγράφως,
χωρίς τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθµιση. 
24.6.4 ∆ιευκρινίζεται  ότι  τα  αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων πρέπει να έχουν ατοµική ασφάλιση µε
βάση τον αριθµό κυκλοφορίας τους και όχι  τον αριθµό πλαισίου τους.  Ως αυτοκινούµενα µηχανήµατα
έργων, που εφοδιάζονται µε πινακίδες Μ.Ε. σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη ενηµέρωση του σχετικού
πίνακα από την Αρµόδια Επιτροπή Κατάταξης θεωρούνται τα αναφερόµενα παρακάτω: 

Φορτωτής,  εκσκαφέας,  εκσκαφέας-φορτωτής,  τρακτέρ-κοµπρεσέρ,  φορτωτής-κοµπρεσέρ,  προωθητής,
ισοπεδωτής,  γερανός,  αντλία  σκυροδέµατος,  µπετονιέρα  αυτοφορτωνόµενη,  γεωτρύπανο,  σφύρα,
υδραυλική,  µηχάνηµα  επούλωσης  λάκκων,  εκχιονιστικό,  γοµωτής,  καδοφόρο,  κόσκινο  µηχανικό,
εργοταξιακό  αυτοκίνητο  (τάµπερ),  χιονοδιαστρωτήρας,  κλιµακοφόρο,  αναβατόριο,  ηλεκτροπαραγωγό
ζεύγος, αλατοδιανοµέας, εκτοξευτής ασβεστοκονιάµατος, αµµοβολιστικό, µεταφορική ταινία, κλιµατιστικό,
παρασκευαστής  µπετόν,  λιπαντής,  µετατοπιστικό  βαρέων  αντικειµένων,  επεξεργαστής  απορριµµάτων.
Πρέσα  απορριµµάτων,  πυροσβεστικό,  σπαστήρας  ελαστικών-πλαστικών,  σταθµός  βάσης  και
καταβρεκτήρας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο µηχάνηµα απαιτείται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση
των εργασιών της παρούσας εργολαβίας. 

24.7  ΕΙ∆ΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΙΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ 
Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρ. 24.5  θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι
ειδικοί όροι: 
24.7.1  Στην  έννοια  της  λέξης  Ασφαλιζόµενος  περιλαµβάνεται  ο  Ανάδοχος  και  το  πάσης  φύσεως
προσωπικό  που  ασχολείται  µε  οποιαδήποτε  συµβατική  σχέση  εργασίας  µε  αυτόν  στα  πλαίσια  του
συγκεκριµένου Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) και το προσωπικό αυτού, οι τυχόν
Υπεργολάβοι και οι Μελετητές. 
24.7.2 Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες τον ΚτΕ Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύµβουλοι του
ΚτΕ (και/ή των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε τους
όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος ¨∆ιασταυρούµενη
ευθύνη αλλήλων¨ (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόµενων φορέων. 
24.7.3 Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά: 
- του Αναδόχου 
- και/ή των Μελετητών 
- και/ή του ΚτΕ 
- και/ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών 
-  και/ή  µέρους  ή  συνόλου  του  προσωπικού  των  παραπάνω,  µε  την  αιτίαση  ευθύνης  τους  ή
συνυπευθυνότητας  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 των παραπάνω. 
Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ.,
που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα
όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 
24.7.4 Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου, 
Προκειµένου  η  ασφαλιστική  εταιρεία  να  καταβάλει  στον  Ανάδοχο  τη  σχετική  µε  τη  ζηµία  κλπ.,
αποζηµίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση του ΚτΕ. 
Εφόσον ο ΚτΕ δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς
άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή άλλου είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του
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Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρίας για την καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στον ΚτΕ και η
ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στον
ΚτΕ, µετά από αίτηση του τελευταίου για το σκοπό αυτό. 
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στον ΚτΕ κατ΄ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις
ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύµβαση. 
24.7.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, των Συµβούλων
του, των συνεργατών του και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµία οφείλεται σε πράξη
ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των παραπάνω προσώπων. 
24.7.6  Το  ασφαλιστήριο  δεν  µπορεί  να  ακυρωθεί,  τροποποιηθεί,  ή  να  λήξει  χωρίς  την  έγγραφη,  µε
συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής
εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τον ΚτΕ. 
24.7.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 24.5 θα καλύπτεται και η ευθύνη του
ΚτΕ  και/ή  του  προσωπικού  των,  που  απορρέει  από  το  άρθρο  9.2.2  του  Αστικού  Κώδικα  (Ευθύνη
Προστήσαντος). 
24.7.8  Με  δεδοµένο  ότι  το  έργο  ασφαλίζεται  σύµφωνα  µε  την  πραγµατική  του  αξία  (Αρχική  συν
συµπληρωµατικές συµβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώµατος της υποασφάλισης.
 
Άρθρο 25. Αυξοµείωση εργασιών - νέες εργασίες - κανονισµός τιµών µονάδος νέων εργασιών -
υπερσυµβατικές εργασίες – αναθεώρηση. 
25.1  α) Το έργο εκτελείται,  σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη  συνοδεύουν.  Ο
φορέας  κατασκευής  του  έργου  έχει  το  δικαίωµα  αν  προκύψει  ανάγκη  εκτέλεσης  συµπληρωµατικών
εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύµβαση
και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως
αυτό  περιγράφεται  στην  αρχική  σύµβαση,  να  συνάπτει  σύµβαση  µε  τον  ανάδοχο  του  έργου  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. Για τις προαναφερόµενες εργασίες,
ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 75 του
Ν.4782/2021. 
β) Το συνολικό ποσό των συµβάσεων αυτών στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και η αµοιβή για τη σύνταξη
των απαιτούµενων µελετών για τις συµπληρωµατικές εργασίες απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσοστό
του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύµβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το
ΦΠΑ.

Οι συµπληρωµατικές συµβάσεις συνολικού ύψους µέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύµβασης δύνανται
να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά
η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 156  όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 75 παρ. 3 του
Ν.4782/2021 και η παράγραφος 2 του άρθρου 132. 

Για τις εργασίες των άρθρων 154-απολογιστικές και 155-επείγουσες απρόβλεπτες πρόσθετες υπό τις προ-
ϋποθέσεις του άρθρου 132, δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργα-
σιών (Α.Π.Ε.) ή σύµβασης για την εκτέλεση ή την πληρωµή τους. 
Η  εκτέλεση  των  συµπληρωµατικών  εργασιών  είναι  υποχρεωτική  για  τον  ανάδοχο  του  έργου  και,
προκειµένου να υπογραφεί  η  σύµβαση για  την  εκτέλεσή τους,  απαιτείται  γνώµη του οικείου τεχνικού
συµβουλίου.  Για  τον  καθορισµό  τιµών  µονάδας  στις  εργασίες  της  συµπληρωµατικής  σύµβασης
λαµβάνονται οι τιµές της αρχικής σύµβασης και για τον κανονισµό τιµών µονάδας στις νέες εργασίες της
συµπληρωµατικής σύµβασης εφαρµόζονται οι παράγραφοι 4, 5 και 6.

25.2  Κάθε σύµβαση επόµενη της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.ΓΙ.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. 
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Περιλαµβάνει  ακόµη  και  το  κονδύλιο  των  απρόβλεπτων,  καθώς  και  την  προβλεπόµενη  δαπάνη  για
αναθεώρηση και  Φόρο Προστιθέµενης Αξίας  (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. 
Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται  βάσει  των διατάξεων της  παραγράφου 5.α,  β,  γ  του
άρθρου 156 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 75 παρ. 5 του Ν.4782/2021. 

25.3 Τροποποιήσεις της σύµβασης χωρίς αύξηση της αξίας της µπορούν να γίνουν: 

α) Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση καλύπτονται
ιδίως  δαπάνες που προκύπτουν από εφαρµογή  νέων κανονισµών ή  κανόνων που  καθιερώθηκαν  ως
υποχρεωτικοί  µετά την  ανάθεση του  έργου,  καθώς και  από προφανείς  παραλείψεις  ή  σφάλµατα  της
προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την
αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών κατά
την κατάρτιση των µελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να µην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο»
του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από
την αρχική σύµβαση. 
Για  τη  διάθεση  του  κονδυλίου  των  απρόβλεπτων  δαπανών  συντάσσεται  Α.Π.Ε.  που  δεν  µπορεί  να
συµπεριλάβει  συµπληρωµατικές  εργασίες,  οι  οποίες  κατέστησαν  αναγκαίες  λόγω  απρόβλεπτων
περιστάσεων. Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) επί
της αξίας της αρχικής σύµβασης, χωρίς το συνυπολογισµό των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για
έργα συνολικού προϋπολογισµού ίσου ή µεγαλύτερου του ορίου εφαρµογής της Κοινοτικής Νοµοθεσίας,
σύµφωνα µε την απόφαση ∆17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 (Β 941) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για έργα
προϋπολογισµού  µικρότερου  του  ως  άνω  ορίου,  σύµφωνα  µε  την  απόφαση  ∆17α/07/45/ΦΝ
380/27.5.1996  (409  Β  )  και  µπορεί  να  αναπροσαρµόζεται  µε  απόφαση  του  Υπουργού  Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της
σύµβασης,  ανάλογα  µε  την  προσφερθείσα  έκπτωση,  ώστε  να  διατηρείται  σταθερή  η  ποσοστιαία
αναλογία, σύµφωνα µε το άρθρο 135 παρ.4 του Ν.4412/2016. 

β) Οι συµβατικές ποσότητες εργασιών µίας σύµβασης εκτέλεσης δηµόσιου έργου επιτρέπεται να µειω-
θούν και η δαπάνη που εξοικονοµείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση άλ-
λων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
 
αα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύµβαση και τα συµβατικά τεύχη.
 ββ) ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περι-
γράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής σύµβασης. 
γγ) ∆εν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
δδ) ∆εν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση. 
εε) ∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του
έργου,  ποσοστό είκοσι  τοις  εκατό (20%) της  συµβατικής δαπάνης οµάδας  εργασιών του  έργου ούτε,
αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., ανα-
θεώρηση τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες. 
Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνης από µία οµάδα
εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και
10%), µειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες
δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύµφωνη γνώµη
του οικείου τεχνικού συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 
Υπό την προϋπόθεση εφαρµογής των προαναφερθέντων περιορισµών,  επιτρέπεται η χρησιµοποίηση
των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισµό ορίου µεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυ-
τής «οµάδας εργασιών».

Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Οµάδες Εργα-
σιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειµένου
των έργων, έχουν παρόµοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές µο-
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νάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία µετά την έκδοσή
της θα έχει εφαρµογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι Οµάδες Εργασιών ανά κατηγορία έρ-
γων. 

25.4 Οι δαπάνες των εργασιών αυτών που καλύπτονται είτε από τα απρόβλεπτα είτε από την δαπάνη των
επί έλαττον εργασιών τιµολογούνται, χωρίς καµία προσαύξηση, µε τις συµβατικές ή τις νόµιµα κανονιζόµε-
νες ΤΜΝΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει και τις σχετικές οδη-
γίες – εγκυκλίους του ΥΠΟΜΕ∆Ι.
Απαγορεύεται, σε κάθε περίπτωση, η µεταφορά ποσών από την αναθεώρηση ή το Φ.Π.Α. για την αντιµε-
τώπιση οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

25.5  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. Για τον κανονισµό των νέων ή συµπληρωµατικών εργασιών, εφαρµόζονται
αποκλειστικά οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 75 του
Ν.4782/2021. Ο κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών γίνεται µε υποχρεωτική εφαρµογή κατά σειρά
των κατωτέρω περιπτώσεων α), β) και γ) ως εξής: 

α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συµβατικές τιµές για παρόµοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιµές κα-
θορίζονται ανάλογα προς αυτές, 

β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόµοιες ή ανάλογες συµβατικές τιµές αλλά περιλαµβάνο-
νται σε εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών), οι τιµές καθορίζονται, σύµφωνα
µε τα τιµολόγια αυτά και

γ) για εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στις προηγούµενες περιπτώσεις, οι τιµές καθορίζονται µε βάση
τα πραγµατικά στοιχεία κόστους. Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται από
τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη
ικανότητα. Στα µέλη της επιτροπής περιλαµβάνεται και ο επιβλέπων το έργο τεχνικός υπάλληλος. Σε περί-
πτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό η επιτροπή συγκροτείται από δύο (2) τεχνικούς υπαλλή-
λους, µη αποκλεισµένης της συµµετοχής στην επιτροπή του επιβλέποντα και του προϊσταµένου της διευ-
θύνουσας υπηρεσίας. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί σε κάθε περίπτωση να διατάξει τη διενέργεια δοκιµα-
στικών εργασιών από τον ανάδοχο και να συγκροτήσει άλλη επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους για την
παρακολούθηση της απόδοσης των απαραίτητων συντελεστών παραγωγής της νέας εργασίας. Στοιχεία
που έχουν προκύψει για τον κανονισµό της τιµής της ίδιας εργασίας ή τµήµατος αυτής του ίδιου φορέα κα-
τασκευής του έργου ή άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα ή από δοκιµαστικές εργασίες εξακρίβωσης του
κόστους άλλων εργολαβιών, δεν αποτελούν τεκµήριο για τον κανονισµό τιµών. Η περίπτωση γ) εφαρµόζε-
ται µόνο για το µέρος της νέας τιµής που δεν µπορεί να κανονιστεί, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α) ή β).
Στην «ανάλυση της τιµής» διαχωρίζονται τα τµήµατα που κανονίζονται, σύµφωνα µε την περίπτωση γ)
από τα τµήµατα που κανονίζονται, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α) ή β).

Για εργασίες που είναι παρεµφερείς προς συµβατικές ή ήδη καθορισµένες νέες, οι τιµές κατά τα παρα-
πάνω συντάσσονται µόνο για τα επιπλέον ή επί έλαττον στοιχεία κόστους. Ο κανονισµός νέων τιµών γίνε-
ται µε τις βασικές τιµές ιδίως των ηµεροµισθίων, υλικών και µισθωµάτων µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τα
πρακτικά διαπίστωσης βασικών τιµών υλικών εργατικών και µισθωµάτων από την Επιτροπή ∆ιαπίστω-
σης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων Ε.∆.Τ.∆.Ε. του Γ Τριµήνου 2012. Οι προκύπτουσες από πρόσφατα στοιχεία
κόστους τιµές ανάγονται στο χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης µε αντίστροφη εφαρµογή του σχετικού
τύπου της αναθεώρησης. Οι τιµές που κανονίζονται, σύµφωνα µε την περίπτωση β) υπόκεινται στη σχετι-
κή έκπτωση της δηµοπρασίας, ρητή ή τεκµαρτή. Η ρητή ή τεκµαρτή έκπτωση εφαρµόζεται και στην περί-
πτωση α), αν η έκπτωση δεν περιλαµβάνεται στην όµοια ή ανάλογη εργασία, καθώς και στο µέρος της τι-
µής της περίπτωσης γ) που κανονίζεται, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α) ή β). Οι τιµές ιδίως των υλικών
των µηχανικών εξοπλισµών, των συσκευών, που δεν περιλαµβάνονται στις βασικές τιµές, υπόκεινται στη
σχετική έκπτωση της δηµοπρασίας, αν αποδεδειγµένα τα είδη αυτά υπάρχουν ευρέως διαδεδοµένα στο
εµπόριο.
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25.6 Η τιµή µονάδας νέας εργασίας που κανονίζεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β) της παρ. 5 ή το µέρος
της  τιµής  της  περίπτωσης  γ),  που  κανονίζεται,  σύµφωνα  µε  την  περίπτωση  β)  της  παραγράφου  5,
ανάγεται στο επίπεδο των τιµών της προσφοράς, πολλαπλασιαζόµενη µε σταθερό συντελεστή που αφορά
στη συµβατική οµάδα οµοειδών εργασιών στην οποία εντάσσεται  η υπόψη νέα εργασία. Ο σταθερός
συντελεστής «σ» προκύπτει από τον τύπο: σ = Α: Β όπου: 

Α: Η δαπάνη της συµβατικής οµάδας οµοειδών εργασιών, που εντάσσεται η νέα εργασία, µε τιµές του
προϋπολογισµού υπηρεσίας του χρόνου δηµοπράτησης του έργου ή άλλου ισχύοντος για την εργολαβία
χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης και 

Β: Η δαπάνη της συµβατικής οµάδας οµοειδών εργασιών, στην οποία εντάσσεται η νέα εργασία, µε τιµές
των ισχυουσών εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών του χρόνου δηµοπράτησης του έργου ή άλλου ισχύοντος
για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης.

Η τιµή µονάδας νέας εργασίας που από τη φύση της δεν εντάσσεται σε κάποια από τις συµβατικές οµάδες
οµοειδών  εργασιών  καθορίζεται  πολλαπλασιαζόµενη  µε  συντελεστή  που  υπολογίζεται  µε  τον  ίδιο
παραπάνω  τύπο  σ  =  Α/Β  όπου  οι  δαπάνες  Α  και  Β  αφορούν  στις  εργασίες  του  προϋπολογισµού
υπηρεσίας που θεωρούνται ότι αποτελούν µια οµάδα εργασιών. Για τον υπολογισµό των δαπανών, µε
βάση τις οποίες προσδιορίζονται τα ανωτέρω πηλίκα λαµβάνονται υπόψη µόνο οι εργασίες εκείνες του
προϋπολογισµού υπηρεσίας, οι οποίες είτε υπάρχουν αυτούσιες στις εκάστοτε ισχύουσες εγκεκριµένες
αναλύσεις  τιµών ή  εγκεκριµένα  τιµολόγια  δηµοπράτησης  έργων είτε  υπάρχουν  ως  αυτούσια  τµήµατα
εργασιών των αναλύσεων ή τιµολογίων αυτών. 
Με τη διακήρυξη ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές σταθερός συντελεστής, που καθορίζεται µε βάση τις
γενικές αρχές τιµολόγησης των εργασιών στους προϋπολογισµούς υπηρεσίας από τους φορείς κατασκευ-
ής των έργων και πάντως σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος του 0,90. 

Οι νέες τιµές µονάδας εργασιών που καθορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσαυξάνονται
µε το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου που ισχύει για τη σύµβαση, αν αυτό για την πε-
ρίπτωση α' της παραγράφου 6 δεν περιέχεται στην παρόµοια ή ανάλογη τιµή.

25.7  Οι  Ανακεφαλαιωτικοί  Πίνακες  Εργασιών και  τα  Πρωτόκολλα Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων
Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη ∆ιευθύνουσα 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 όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 62 του Ν.4782/2021. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε
τα  σχετικά  έγγραφα  µε  επιφύλαξη,  δικαιούται  να  υποβάλει  ένσταση.  Ο  Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας
Εργασιών 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 ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόµενο της ένστασης αυτής.
Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει
τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώµατά του για επίλυση της διαφοράς.

25.8 Για τις εργασίες των άρθρων 154 (απολογιστικές εργασίες) και 155 (επείγουσες και απρόβλεπτες
πρόσθετες εργασίες) του Ν. 4412/2016 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ίδιου Νόµου, δεν απαι-
τείται  εκ των προτέρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  ή σύµβασης για την
εκτέλεση ή την πληρωµή τους.

25.9  Για  την  αναθεώρηση  της  αξίας  του  έργου,  έχουν  εφαρµογή  οι  διατάξεις  του  άρθρου  153  του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 72 του Ν.4782/2021. 

25.10 Οι µεταβολές των εργασιών (αύξηση ή µείωση) καθώς και οι νέες εργασίες που θα εκτελεσθούν γί-
νονται συµβατικό αντικείµενο µε σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και έγκριση του από την
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Προϊσταµένη Αρχή. Γενικά για την διαδικασία σύνταξης και έγκρισης του (Α.Π.Ε) εφαρµόζονται οι δια-
τάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 75 του Ν.4782/2021- για τα
έργα εσωτερικού αναστέλλεται η έκδοση πρακτικών διαπίστωσης βασικών τιµών υλικών, εργατικών και
µισθωµάτων µηχανηµάτων από την Επιτροπή ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµόσιων Έργων (Ε.∆.Τ.∆.Ε.)., κατ’
εξαίρεση από το δ’ τρίµηνο του 2012 και εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής σ στον τύπο αναθεώρησης
της παρ. 6 ορίζεται από τη σχέση s (ή σ) = 1. 

Άρθρο 26. Βεβαίωση περάτωσης εργασιών -∆ιοικητική παραλαβή   -   Παραλαβή  
26.1 Για την βεβαίωση περάτωσης του έργου ή τµηµάτων του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168
του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 82  του Ν.4782/2021. Τίθενται προθεσµίες για την έκ-
δοση της βεβαίωσης περαίωσης,  ήτοι τριάντα (30)   ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας αν οι εργασίες
έχουν περαιωθεί,  για την αναφορά του επιβλέποντα  ή του εντεταλµένου οργάνου της επίβλεψης συνο-
δευόµενη από  παρατηρήσεις  για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί µε υπέρβαση των εγκεκριµένων ποσοτή-
των ή κατά τροποποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων ή από σχετική έκθεση που µπορεί να επιβάλλει σύ-
νταξη αρνητικού λογαριασµού σε βάρος του αναδόχου και άλλες δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή της
αναφοράς του επιβλέποντα για την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης από τον Προϊστάµενο της ∆.Υ. Αν
οι προθεσµίες δεν τηρηθούν,  ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλει όχληση,  οπότε θεωρείται ότι η βεβαίωση
έχει εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) µέρες µετά. Την έκδοση της βεβαίωσης µπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος
και πριν από τη λήξη των προθεσµιών αν έχει περατώσει τα έργα.
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
εφαρµόζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, τα άρθρα 159, περί ακαταλληλότητας υλικών - ελαττωµάτων -
παράλειψης συντήρησης όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 77 του Ν.4782/2021 και 160, περί έκπτωσης
αναδόχου όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 78 του Ν.4782/2021.

26.2 Για την διοικητική παραλαβή για χρήση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 83  του Ν.4782/2021. Η ∆ιοικητική παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο µεταξύ
του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, του επιβλέποντα, του  εκπροσώπου της υπηρεσίας συ-
ντήρησης, εφόσον αυτή έχει καθοριστεί και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται σε χρήση σε υπηρεσία
άλλη από το φορέα κατασκευής, συµπράττει στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο
εκπρόσωπος του φορέα συντήρησης ή ο ανάδοχος κληθούν και δεν παραστούν ή αρνηθούν την υπογρα-
φή του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς µε σχετική µνεία κατά περίπτωση και τους κοι-
νοποιείται αρµόδια. Το πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία του έργου ή των τµηµάτων που παραδίδονται για
χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.
Η κατά την προηγούµενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αµέσως µετά την περάτωση
των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τµηµάτων του αν αυτό προβλέπεται από την σύµβαση. Αν δεν υπάρ-
χει τέτοια πρόβλεψη µπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα από απόφαση της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας. Αν από τη σύµβαση προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του
έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. Το ίδιο ισχύει αν η παράλληλη χρήση προκύ-
πτει από τη φύση των εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να διενεργείται διοικητική παραλαβή του
έργου µετά από σχετική απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας.

26.3 Η προσωρινή και οριστική παραλαβή (άρθρα 170 &172 του Ν.4412/2016), εφεξής παραλαβή,  διε-
νεργούνται ταυτόχρονα  µέσα σε τρείς (3) µήνες από τότε που λήγει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης
από τον ανάδοχο. Παραλαµβάνονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Σε αντίθετη περίπτωση, µετά από
την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει διενεργηθεί αυτοδίκαια.  Για την πα-
ραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4782/2021.

26.4  Απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή 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 κατασκευάσθει»
του έργου. Η επιτροπή παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το παραλαµβανόµενο
οριστικά έργο υφίστανται τα παραπάνω στοιχεία και ότι είναι ενηµερωµένα. Η παραπάνω διαπίστωση θα
αναγράφεται ρητά στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. 
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Στην περίπτωση δε που δεν υφίστανται τα παραπάνω στοιχεία ή δεν είναι αρκούντως ενηµερωµένα η
Επιτροπή µπορεί να µην προβεί στην παραλαβή του Έργου.
Στο Πρωτόκολλο Παραλαβής θα αναφέρεται ότι ο Φ.Α.Υ. εφαρµόσθηκε και συµπληρώθηκε µε τις εργασίες
που εκτελέστηκαν σε εφαρµογή των παρατηρήσεων για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων. 

26.5 Ευθύνη και µέριµνα για την κατάρτιση και ενηµέρωση του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. έχει ο ανάδοχος του έρ-
γου.

26.6 Ο Ανάδοχος συντάσσει, επίσης, φάκελο προεκτίµησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και λει-
τουργίας, µε βάση το µητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, που αφορούν σε φθο-
ρές λόγω συνήθους χρήσης του έργου.  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, παρ.
14 του άρθρου 86 Ν.4782/2021.

Άρθρο 27. ∆οκιµές εγκαταστάσεων 
27.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µετά την περάτωση των εγκαταστάσεων να κάνει  µε δικά του
µέσα, όργανα και δαπάνες (σε αυτές περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας καυσίµων, η δαπάνη κατα-
νάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κλπ), τις απαιτούµενες δοκιµές οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι πλή-
ρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών που
θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό, τους χρήστες του έργου και τον ανάδοχο και θα περιλαµ-
βάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Μέσα στη συνολική προθεσµία περαίωσης πρέπει να
έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιµασίες του έργου.

27.2 Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Επίσης οι δοκιµές, οι έλεγχοι
και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα για τις Η/Μ εγκαταστάσεις θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την Γενική
Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Η/Μ Εγκαταστάσεων (Γ.Τ.Σ.Υ. Η/Μ), τις αντίστοιχες Τ.Ο.Τ.Ε.Ε., τους
κανονισµούς εγκαταστάσεων, τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα, τις οδηγίες της Ε.Ε. και τον νόµο. 

27.3  Εάν κατά την εκτέλεση των δοκιµών διαπιστωθεί βλάβη, ανεπάρκεια, µειονέκτηµα, ελάττωµα, κακή
ποιότητα υλικών κτλ ολόκληρων των εγκαταστάσεων ή τµηµάτων τους, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται σε άµε-
ση επισκευή, συµπλήρωση, αποκατάσταση, ή και πλήρη αντικατάσταση και εν συνεχεία επανάληψη των
δοκιµών, µέχρις ότου τα αποτελέσµατα κριθούν ικανοποιητικά από την Υπηρεσία. Η ευθύνη του Αναδόχου
έγκειται στην εκτέλεση των εργασιών των εγκαταστάσεων όχι µόνο µε τρόπο σύµφωνο προς τις απαιτή-
σεις των προδιαγραφών, αλλά και µε τρόπο που να διασφαλίζει το τελικό αποτέλεσµα της καλής λειτουρ-
γίας των εγκαταστάσεων.

27.4 Ο ανάδοχος οφείλει µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους, να
συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλει στην Επίβλεψη σε τρία (3) αντίγραφα, πλήρεις και λε-
πτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέσθηκαν απ'
αυτόν. Οι οδηγίες αυτές συµπληρώνουν και επικαιροποιούν το Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης του
Έργου,  του Προγράµµατος Ποιότητας και του Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας.
Αυτό θα περιλαµβάνει τις οδηγίες και τους τρόπους για αποτελεσµατική συντήρηση του έργου, όπως ανα-
φέρεται παρακάτω: 

� Οδηγίες  συντήρησης  εξοπλισµού  και  υλικών  σε  περιόδους  έκτακτης  ή  προγραµµατισµένης
συντήρησης. 

� Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται περιοδικά. 
� Τεύχη οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία των διάφορων κύριων κατασκευών και όλου του

εξοπλισµού, ακίνητου και κινητού. 
� Τεύχος  οδηγιών  για  τον  τρόπο  αποκατάστασης  φθορών  και  ζηµιών,  που  τυχόν  θα

παρουσιασθούν µελλοντικά. 

27.4.1 Ειδικότερα για το τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων,
θα δίνεται πλήρης πίνακας των περιλαµβανόµενων σε αυτά µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού  µε
όλα τα χαρακτηριστικά τους, τα στοιχεία κατασκευής τους (κατασκευαστής/προµηθευτής, τύπος ηλεκτρο-
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µηχανολογικού εξοπλισµού, µοντέλο, µέγεθος, αριθµός σειράς κατασκευής, έτος κατασκευής του κάθε εξο-
πλισµού,  αποδόσεις,  πίνακα ανταλλακτικών που απαιτούνται ανά έτος, το εκτιµώµενο κόστος συντήρη-
σης,  εφεδρικά εξαρτήµατα και ειδικά εργαλεία για τη συντήρηση των κατασκευών κλπ.), και θα επισυ-
νάπτονται οι έντυπες οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης του κατασκευαστή. 
Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές  καταχωρείται  στο φάκελο της επίβλεψης, µία άλλη διαβιβάζεται  στο
αρχείο της υπηρεσίας και µία άλλη στο σχολείο. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει κοντά σε κάθε µηχάνηµα, συσκευή, όργανο κτλ ενδεικτική πινακί-
δα οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης, που θα αναγράφει την ονοµασία τους, τους απαιτούµενους χει-
ρισµούς για τη λειτουργία και τις εργασίες συντήρησης, τη συχνότητα και τα προτεινόµενα υλικά συντήρη-
σης.

27.4.2 Το Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης θα συµπληρωθεί µε τα επιπλέον στοιχεία που θα
προκύψουν κατά το στάδιο συντήρησης και λειτουργίας του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.

27.4.3 Κατά την Οριστική Παραλαβή του Έργου ο ανάδοχος θα παραδώσει επιπλέον στην ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία τα ακόλουθα, σχετικά µε τη Συντήρηση του Έργου, στοιχεία : 

� Τεύχος  στατιστικών  στοιχείων  εργασιών  συντήρησης  (ποσότητες  υλικών  κατά  κατηγορίες,
προσωπικό κατά κατηγορίες και χρόνο απασχόλησης, µηχανήµατα κατά κατηγορίες και χρόνο
απασχόλησης  κλπ.)  µε  µηνιαία  ανάλυση  (ανά  ηµερολογιακό  µήνα)  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της
περιόδου Συντήρησης  του Έργου.  Στο  τεύχος  στατιστικών στοιχείων  θα περιλαµβάνονται  και
οικονοµικά στοιχεία των εργασιών συντήρησης (δαπάνες κατά κατηγορία υλικών, προσωπικού
µηχανηµάτων, ανταλλακτικών - αναλωσίµων κλπ.) µε χρονική ανάλυση κατά την περίοδο που
χορηγούνται τα στατιστικά στοιχεία. 

� Πρόγραµµα οργάνωσης της συντήρησης .

27.5 Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάξει στους χρήστες
του κυρίου του έργου και κυρίως στους τελικούς χρήστες, την χρήση και τον χειρισµό των εγκαταστάσεων.

27.6  Κατά  τον  χρόνο  της  υποχρεωτικής  συντήρησης  του  έργου  οφείλει  να  επιθεωρεί  κατά  κανονικά
χρονικά διαστήµατα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε αρίστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αµοιβή
γι' αυτό. 
27.7 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος,
µέσα στην προθεσµία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να
εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 

27.8 Για την συναρµολόγηση των µηχανηµάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να περιορισθεί στον
εντός του κτιρίου χώρο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα µέτρα για να µην
παρεµποδίζεται  η  εντός  του  κτιρίου  κυκλοφορία  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού  άλλων  πιθανών
εργασιών. 

27.8 Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 171 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 85 του Ν.4782/2021. 

Άρθρο 28. Κατασκευαστικά σχέδια - Λήψη φωτογραφιών -   Μητρώο του Έργου  
28.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε την αποπεράτωση των εργασιών, µαζί µε την τελική επιµέτρηση
του  έργου  να  συντάξει  µε  δαπάνες  του  και  να  παραδώσει  σε  δύο  (2)  αντίγραφα,  σε  έντυπη  και
ηλεκτρονική  µορφή,   στην  Υπηρεσία  (ένα  για  το  φάκελο  επίβλεψης  ,  ένα  για  το  αρχείο  της  ∆/νσης
Κατασκευών και Συντηρήσεων )  το Μητρώο του Έργου στην µορφή και το περιεχόµενο που αναφέρεται
στην Απόφ.∆ΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1956Β’/07.06.2017) , σε υλοποίηση της οποίας ενδεικτικά θα
περιέχει τα εξής: 

� Περιγραφική έκθεση των κύριων φάσεων εργασιών, των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν, των
δυσκολιών κ.λ.π.
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� Πλήρη καταγραφή όλων των εγκεκριµένων µελετών. 

� Τα σχέδια «όπως κατασκευάστηκε» των πάσης φύσεως δικτύων δηµόσιων φορέων ή ιδιωτικών
εταιρειών παροχής υπηρεσιών, τα οποία ευρίσκονται µέσα στο εύρος κατάληψης που ορίζεται
στην εγκεκριµένη οριστική µελέτη του δηµόσιου έργου και κατασκευάστηκαν είτε από τον ανάδοχο
του έργου, είτε από τους φορείς (δηµόσιους ή ιδιωτικούς) στους οποίους ανήκουν τα δίκτυα αυτά.

� Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων. 

� Τεύχος για όλες τις δοκιµές και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου.

� Τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1 : 200 των κατασκευών στον αύλειο χώρο µε υψοµετρικές
και οριζοντιογραφικές ενδείξεις όπως κατασκευάστηκαν  κατά ΕΓΣΑ ’87.

� Τεύχος στοιχείων υψοµετρικών αφετηριών.
� Ακριβή διαγράµµατα σε κλίµακα 1:50 ή 1:100, θεµελιώσεων - ξυλοτύπων (κατόψεων και τοµών) µε

τον οπλισµό, στα οποία θα αναγράφονται τα πραγµατικά στοιχεία των επί µέρους τιµηµάτων,
όπως βάθη, διαστάσεις, θέσεις, διατοµές κλπ. πλήρως ανταποκρινόµενα µε τα πραγµατικώς εκτε-
λεσθέντα έργα.

� Τα κατασκευαστικά αρχιτεκτονικά σχέδια σε κλίµακα 1 : 50(σχέδια «όπως κατασκευάστηκε»).  
� Εγχειρίδιο λειτουργίας, επιθεώρησης και συντήρησης που θα περιλαµβάνει όλες τις οδηγίες και

τους τρόπους εκτέλεσης µιας πλήρως ικανοποιητικής και αποτελεσµατικής συντήρησης του έργου,
οπωσδήποτε πριν την παραλαβή των εγκαταστάσεων.

Έγχρωµες ψηφιακές φωτογραφίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πάρει και να εκτυπώσει µε δα-
πάνες  του,  έγχρωµες  φωτογραφίες  πριν  από  την  έναρξη  των  εργασιών,  κατά  τις  πιο  ενδιαφέρουσες
φάσεις εκτέλεσης του έργου και µετά το πέρας των εργασιών, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς και καλλιτεχνικές µε µεγάλη ανάλυση.  Θα εκτυπώνονται
τρία αντίτυπα από κάθε µία διαστ. 18 Χ 27 εκ. σε καλής ποιότητας φωτογραφικό χαρτί, θα παραδίδονται
και σε ηλεκτρονική µορφή. Με τις φωτογραφίες θα παραδίδονται και τα αρνητικά τους ή τα αρχεία εφόσον
πρόκειται για ψηφιακές φωτογραφίες.

� Βιντεοσκόπηση µε ψηφιακή κάµερα 
Όλα τα παραπάνω θα συνταχθούν σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση και θα περιλαµβάνουν όλα τα
στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή.
Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να τηρεί και να διαθέτει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και αρχείο όλων των
ψηφιακών φωτογραφιών του έργου.

28.2  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  προβεί  στην  σύνταξη  Μητρώου  του  έργου  που  κατασκευάστηκε,
σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Ν.4782/2021,το οποίο υποβάλλεται µαζί µε την τελική επιµέτρηση και είναι
προαπαιτούµενο για την διενέργεια της παραλαβής του έργου.

28.3 Το περιεχόµενο του Μητρώου του έργου, καθώς και τα υποβληθέντα στοιχεία και ο τρόπος υποβολής
αυτών στην Υπηρεσίας προσδιορίζονται µε την υπ’ αρ. ∆ΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1956/Β’/7-6-2017)
Αποφ. του Υπουργού Μεταφορών και Υποδοµών,  η εφαρµογή της οποίας είναι υποχρεωτική.  Η πα-
ράλειψη υποβολής του Μητρώου του έργου συνεπάγεται την σύνταξη και εκτύπωση / παραγωγή του από
την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου µε την επιβολή πρόσθετης ποινικής ρήτρας
στον Ανάδοχο η οποία ορίζεται ως τρία τοις χιλίοις (3‰) του αρχικού συµβατικού ποσού.

28.4 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάσσει αδαπάνως και να υποβάλλει για έγκριση στον επι-
βλέποντα οποιοδήποτε κατασκευαστικό σχέδιο τυχόν απαιτηθεί πέραν εκείνων που περιλαµβάνονται στη
Μελέτη Εφαρµογής. Τα κατασκευαστικά σχέδια θα υποβάλλονται εγγράφως εις τριπλούν, εγκαίρως για τις
κατασκευές που αφορούν, ώστε να υπάρχει διαθέσιµος χρόνος για έλεγχο και τυχόν επανυποβολή και
επανέλεγχό τους. Μετά τον έλεγχο ο επιβλέπων επιστρέφει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων
µε µία από τις ενδείξεις “εγκεκριµένο” ή “για επανυποβολή”. Στα σχέδια “για επανυποβολή” πρέπει να αι-
τιολογούνται οι λόγοι του χαρακτηρισµού αυτού. Καµιά εργασία που αναφέρεται στα σχέδια αυτά δεν
µπορεί να εκτελεσθεί πριν δοθεί έγγραφη έγκριση ή πριν επιστραφούν εγκεκριµένα τα κατασκευαστικά
σχέδια του εργολάβου. Με τον γενικό όρο “Κατασκευαστικά Σχέδια” νοούνται τα λεπτοµερή σχέδια, βάσει
των οποίων θα εργάζονται τα συνεργεία του αναδόχου, καθώς και σχέδια που δείχνουν λεπτοµέρειες των
επί τόπου κατασκευαζοµένων ειδών, τρόπους και µεθόδους κατασκευής και πορεία εργασιών. Τα Κατα-
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σκευαστικά  Σχέδια  συνοδεύονται,  όταν  απαιτείται,  από  φωτογραφίες,  εγχειρίδια  λειτουργίας,  τεχνικές
προδιαγραφές, διαγράµµατα και κάθε τεχνικό στοιχείο και πληροφορία που προσδιορίζουν επακριβώς το
είδος και τη λειτουργία των υλικών και του εξοπλισµού στα οποία αφορούν.

28.5 Τα επιπλέον κατασκευαστικά σχέδια ή πρόσθετες προδιαγραφές που απαιτούνται κατά την διάρκεια
εκτέλεσης του έργου και θα συνταχθούν από τον ανάδοχο. Τα παραδιδόµενα σχέδια πρέπει να είναι πλή-
ρη, να περιέχουν όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες και να είναι συσχετισµένα µεταξύ τους. 
Τα επιπλέον κατασκευαστικά σχέδια ή πρόσθετες προδιαγραφές που τυχόν απαιτηθούν κατά την διάρ-
κεια εκτέλεσης του έργου και παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο για εκτέλεση και συνοδεύο-
νται από έγγραφο της επίβλεψης. Τα παραδιδόµενα σχέδια πρέπει να είναι πλήρη, να περιέχουν όλες τις
απαιτούµενες πληροφορίες και να είναι συσχετισµένα µεταξύ τους. Ο ανάδοχος, παραλαµβάνοντας τα
σχέδια, οφείλει να τα ελέγχει και σε περίπτωση ασαφειών ή διαφωνιών, να τις εντοπίζει και να ζητάει
πρόσθετες διευκρινίσεις από την επίβλεψη µε έγγραφό του, στο οποίο θα επισηµαίνει τα συγκεκριµένα
σηµεία ασάφειας, διαφωνίας ή ελλείψεων.

28.6 Ο ανάδοχος, µε βάση τα σχέδια της µελέτης που του χορηγήθηκαν, θα συντάσσει κατά τη διάρκεια
της κατασκευής τα “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια. Με την περάτωση των εργασιών και πριν από την
παραλαβή, ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Εργοδότη τα “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια, δηλαδή δια-
φάνεια κάθε σχεδίου που χρησιµοποιήθηκε κατά την εκτέλεση του Έργου που να περιέχει όλες τις µεταβο-
λές, αναθεωρήσεις, διορθώσεις και εγκρίσεις του αντίστοιχου σχεδίου, έτσι που κάθε τέτοιο σχέδιο να
απεικονίζει ακριβώς το αντίστοιχο τµήµα του έργου, όπως έχει πράγµατι εκτελεσθεί και παραληφθεί, µε τα
ακριβή στοιχεία του, καθώς και δύο αντίτυπα κάθε εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρολο-
γικού και µηχανολογικού εξοπλισµού, µηχανηµάτων, συσκευών κ.λπ. εφόσον
υπάρχουν.

28.7 Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος των παραπάνω σχεδίων, ιδίως σε περίπτωση που µεταγενέστερες ερ-
γασίες καταστήσουν τον έλεγχο των στοιχείων που καταγράφονται  σ’  αυτό αδύνατο (π.χ.  διάστρωση
πλάκας που καλύπτει δίκτυα), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρουσιάσει στην Επίβλεψη κατά τη
διάρκεια της κατασκευής, σχέδια (εις διπλούν) σε αρχική µορφή, που θα περιέχουν όσα από τα στοιχεία
των σχεδίων “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” πρόκειται να καταστούν αφανή από τη συνεχιζόµενη πρόοδο των
εργασιών. Τα σχέδια αυτά, ελεγχόµενα και υπογραφόµενα από την Επίβλεψη, θα αποτελέσουν τη βάση
για την τελική σύνταξη των “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχεδίων. Επίσης θα δοθούν και σε ηλεκτρονική µορ-
φή στον εργοδότη και συγκεκριµένα σε συµπιεσµένους δίσκους αποθήκευσης δεδοµένων CD-ROM.

Άρθρο 29. Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους 
Φθορές από εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο 
29.1 Ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει σε εργολήπτες ή συνεργεία δικά του εκτέλεση 
εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβαση, αφού προηγουµένως ενηµερώσει τον ανάδοχο, οι δε 
αντίστοιχες εργασίες µπορεί να εκτελούνται παράλληλα µε τις εργασίες που εκτελεί ο ανάδοχος.

29.2  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωµένος  να  µην  παρεµποδίζει  την  εκτέλεση  των  εργασιών  που  δεν
συµπεριλαµβάνονται  στην σύµβαση του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του
έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση τους, µε τα µέσα που χρησιµοποιεί (ικριώµατα κλπ.) και να ρυθµίζει
την εκτέλεση των εκτελουµένων από αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να µην παρεµποδίζεται  η εκτέλεση
εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες. 

29.3 Εάν ο ανάδοχος διαπιστώσει καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών άλλων συνεργείων, η οποία
έχει ως συνέπεια την παρεµπόδιση των εργασιών που εκτελούνται από τον ίδιο, οφείλει να το γνωρίσει 
εγκαίρως στην επιβλέπουσα το έργο ∆ιεύθυνση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά του
αναδόχου µε άλλους εργολήπτες και συνεργεία επιλύεται οριστικά και αµετάκλητα από την επιβλέπουσα 
∆ιεύθυνση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.
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29.4 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανοίγει, να µορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική κατάσταση
τις  απαιτούµενες,  µε  βάση  τις  ηλεκτροµηχανολογικές  µελέτες  και  τις  οδηγίες  της  επίβλεψης,  οπές
διέλευσης,  φωλιές  και  αύλακες,  για  τον  εντοιχισµό  σωλήνων  ή  οποιωνδήποτε  άλλων  στοιχείων  Η/Μ
εγκαταστάσεων,  χωρίς  καµία  ιδιαίτερη  αποζηµίωση γιατί  οι  σχετικές  δαπάνες  περιλαµβάνονται  στην
οικονοµική προσφορά του.

29.5 Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η µόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών, και αυλακιών σε
κατασκευές από σκυρόδεµα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού. 

29.6 Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και
εγκαταστάσεις, τόσο στον περιορισµένο όσο και στον γενικότερο χώρο των έργων, που θα οφείλονται στα
µηχανήµατα, όργανα και µέσα, που χρησιµοποίησε για την εκτέλεση του έργου, γι’ αυτό και πρέπει να
πάρει όλα τα κατάλληλα µέτρα και να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες του, ώστε να αποφευχθεί
κάθε κίνδυνος ζηµιάς ή φθοράς, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα φέρει καµία ευθύνη.

29.7  Οποιαδήποτε  φθορά  ή  ζηµιά  που  προκληθεί  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου,  σε  οποιαδήποτε
κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις
κατασκευές που υπέστησαν την ζηµιά ή την φθορά, στην προηγούµενη τους κατάσταση. 

Άρθρο 30. Σκυροδέµατα 
30.1 Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεµα οποιασδήποτε κατηγορίας, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να συµµορφώνεται πλήρως µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος
Κατά  την  εκτέλεση  των  κατασκευών  από  σκυρόδεµα  οποιασδήποτε  κατηγορίας,  ο  ανάδοχος  είναι
υποχρεωµένος να συµµορφώνεται πλήρως µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος,
ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329/Β/06-11-2000), τις διορθώσεις παροραµάτων του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1153/Β/12-08-
2003), τις νεώτερες προσθήκες του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 447/Β/05-03-2004) και (ΦΕΚ 576/Β/28-04-2005), την
τροποποίηση του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 270/Β/16-03-2010),  τον ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184/Β/20-12-1999),  τις
τροποποιήσεις  –  συµπληρώσεις  του  ΕΑΚ  2000  (ΦΕΚ  781/Β/18-06-2003),  (ΦΕΚ  1153/Β/12-08-2003),
(ΦΕΚ 1154/Β/12-08-2003) και (ΦΕΚ 270/Β/16-03-2010). 

30.2  Η  ανάµιξη  των  υλικών  του  σκυροδέµατος  θα  γίνεται  αποκλειστικά  µε  µηχανικό  αναµικτήρα,
απόδοσης πολλαπλάσιου ακέραιου σάκου τσιµέντου. 

 30.3 Οι κάθε είδους δαπάνες ελέγχων και προελέγχων βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. Όµοια τον
ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι αποζηµιώσεις Α, Β, Γ και ∆ της παρ. Ε 6.2 του κεφαλαίου Ε του ισχύοντος
Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. 

30.4 Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος όλων των οπλισµένων τµηµάτων κατασκευής θα γίνεται µε χρήση
δονητών,  χωρίς  ιδιαίτερη  αποζηµίωση  του  αναδόχου  λόγω  χρήσεως  δονητών.  Η  δαπάνη  αυτή
περιλαµβάνεται στη συµβατική αµοιβή του αναδόχου, όπως θα έχει διαµορφωθεί µε την προσφορά του. 

30.5  Για  τον  έλεγχο  του  σκυροδέµατος  θα  εκτελούνται  δοκιµές  αντοχής  µε  λήψη  δοκιµίων  κατά  την
διάστρωση του. Η λήψη και οι δοκιµές των δοκιµίων θα πραγµατοποιούνται µε δαπάνες του αναδόχου, µε
την παρουσία και τις οδηγίες της επίβλεψης (τρία δοκίµια ηµερησίως για κάθε σύνθεση και για κάθε 100
Μ3 σκυροδέµατος). 
Λήψη  πυρήνων  (καρώτων)  κατασκευών  από  σκυρόδεµα  και  δοκιµή  της  αντοχής  τους  θα  γίνεται  µε
δαπάνες του αναδόχου, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας. 

Άρθρο 31. Χρήση έργου ή τµήµατός του πριν από την αποπεράτωση 
31.1 Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή
τµήµα του, αν κατά την κρίση του, αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για χρήση). 

31.2 Η πάρα πάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά
και  διατηρεί  όλα τα  δικαιώµατα του να ελέγξει  και  να παραλάβει  εν  καιρώ το  έργο,  σύµφωνα µε  τις
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κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και
υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση. 

31.3 Η πάρα πάνω παραλαβή για χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/2016
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 83 του Ν.4782/2021. 

31.4 Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου. 

Άρθρο 32. Σύνδεση µε δίκτυα Ο.Κ.Ω. – Εκδόσεις αδειών 
32.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε την εγκατάσταση στο έργο να φροντίσει  µε δικές του δαπάνες την
παροχή και σύνδεση του εργοταξίου του, µε (∆ΕΗ, ΕΥΑΘ, ΟΤΕ) για τις ανάγκες κατασκευής του έργου. 

32.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει µε κάθε δυνατό τρόπο να γίνει η παροχή και σύνδεση των
εγκαταστάσεων του έργου µε τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω (∆ΕΗ, ΕΥΑΘ, ΟΤΕ κλπ.).
 
32.3 Η δαπάνη των πάρα πάνω παροχών και συνδέσεων (παράγραφος 32.2) βαρύνει τον εργοδότη που
τις καταβάλει είτε απ' ευθείας στους Ο.Κ.Ω, είτε στον ανάδοχο, στην περίπτωση που ο τελευταίος τις έχει
ήδη  προκαταβάλει,  φυσικά  µε  την  προσκόµιση  πάντοτε  των  σχετικών  εξοφλητικών  αποδείξεων  κλπ.
νοµίµων εγγράφων.

32.3  Ο ανάδοχος µε δικές του δαπάνες θα συντάξει τους απαραίτητους τεχνικούς φακέλους για τη σύνδε-
ση µε τα δίκτυα και θα είναι υπεύθυνος για τις αδειοδοτήσεις. Ειδικότερα για την σύνδεση µε την ηλεκτρι-
κή επιχείρηση διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται  σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν.4483/1965, να
υποβληθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.∆.Ε), Έκθεση Παράδοσης της Ηλεκτρικής
Εγκατάστασης και Πρωτόκολλο Ελέγχου της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης. Τα παραπάνω θα είναι σύµφωνα
µε την Υ.Α Φ.50/503/168/19.04.2011 και θα συνταχθούν µε δαπάνες του Αναδόχου. 

32.4 Επίσης στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνεται και η δαπάνη  για την καταχώριση στην
οικεία  Περιφέρεια  του  ανελκυστήρα  (εάν  προβλέπεται  στο  έργο),  η  προσωρινή  και  οριστική
ηλεκτροδότησή του, καθώς και  η  άδεια λειτουργίας του,  σύµφωνα µε την µελέτη εφαρµογής, η οποία
υποχρεωτικά θα έχει εκδοθεί µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.
 
Άρθρο 33. Εξυπηρέτηση υπαλλήλων της Υπηρεσίας επίβλεψης 
33.1  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωµένος  να  εξασφαλίσει  την  απρόσκοπτη  άσκηση  της  επίβλεψης  στα
εργοστάσια που τυχόν 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. 

Άρθρο 34. Εξυπηρέτηση Οργανισµών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) 
34.1. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα
Ο.Κ.Ω. που θα πρέπει να µεταφερθούν από τους κυρίους τους. 

34.2. Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δεν θα έχει καµία ανάµιξη, υποχρεούται όµως να παρέχει κάθε
διευκόλυνση  για  την  εκτέλεση  τους,  χωρίς  να  δικαιούται  οποιαδήποτε  αποζηµίωση  για  λόγους
καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου του. 

Άρθρο 35. Καθαρισµός κατασκευών - εργοταξίων - εγκαταστάσεων 
35.1 Σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, ακόµη και µετά την αποπεράτωσή τους µέχρι τη διάλυση του εργο-
ταξίου του, ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της καθαριότητας και για την αποµάκρυνση
ή καταστροφή των άχρηστων υλικών και άλλων απορριµµάτων σε µέρη και µε τρόπο που θα εγκρίνουν οι
∆ηµόσιες Αρχές.
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35.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τµήµατος του έργου ή του όλου
έργου µετά την περαίωση του, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από όλους τους χώρους του εργοταξίου
και των γύρω δρόµων, κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίµµατα, µηχανήµατα, εργαλεία, ικριώµατα,
προσωρινές προστατευτικές κατασκευές και περιφράγµατα, πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρηστα υλικά, να
καθαρίσει µε ειδικευµένο προσωπικό όλους τους χώρους του κτιρίου (ιδιαίτερα µετά από βαφές υποχρε-
ούται µε ειδικό συνεργείο να καθαρίσει υαλοπίνακες, δάπεδα κλπ.) και του εργοταξίου, για την παράδοση
τους, απολύτως καθαρών και γενικά να µεριµνήσει για ότι απαιτείται, ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί
καθ' όλα έτοιµο για χρήση και λειτουργία.

35.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παρα-
πάνω παραγράφους αυτού του άρθρου, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει σε βάρος και
για λογαριασµό του αναδόχου τις παραπάνω προβλεπόµενες εργασίες κατεδάφισης, αποµάκρυνσης και
εκκαθάρισης, αφού θα έχει περάσει χωρίς καµία ενέργεια από την πλευρά του αναδόχου χρονικό διάστη-
µα δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την έκδοση της σχετικής εντολής. Οι δαπάνες των εργα-
σιών παρακρατούνται από την αµέσως επόµενη πληρωµή.

Άρθρο 36. Γενικές και ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου 
36.1 Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης και συντήρησης του έργου υποχρεούται να συµµορφώνε-
ται µε τους Νόµους του Κράτους, τα ∆ιατάγµατα και τους Κανονισµούς, τις Αστυνοµικές διατάξεις ή διατα-
γές καθώς και µε τις νόµιµες απαιτήσεις οποιασδήποτε ∆ηµόσιας, ∆ηµοτικής ή άλλης Αρχής, που θα ανα-
φέρονται και θα έχουν εφαρµογή κατά οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο και στις εργασίες του. Η υπο-
χρέωση αυτή αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν την εκπλήρωση των συµβατικών του υπο-
χρεώσεων. 
Η παραπάνω υποχρέωση του Αναδόχου αφορά και την Εργατική Νοµοθεσία. 

36.2 Επισηµαίνεται επίσης η Υποχρέωση του Αναδόχου να µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο
όλων των διατάξεων που απαιτούνται από τη νοµοθεσία για την εφαρµογή των επιβαλλοµένων µέτρων
ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως
στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία όλες τις απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σε αυτόν διαταγές και εντολές των
διαφόρων Αρχών, σχετικά µε µέτρα ελέγχου και ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

36.3  Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του κάθε άδειας, που προ-
βλέπεται από τους ανωτέρω Νόµους, ∆ιατάγµατα κλπ και που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών
του. 
Για το αίτηµα του Αναδόχου για την παραπάνω άδεια θα ενηµερώνεται η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα βοηθήσει δι' 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. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη των σχεδίων και λοιπών µελετών που απαιτούνται και την έγκαι-
ρη ενέργεια, ώστε να µην προκύπτει καµιά καθυστέρηση για την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

36.4 Σε περίπτωση εκτέλεσης  υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές σύµφωνα
µε όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόµους του Κράτους, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη
αποζηµίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετι-
κή άδεια και να τηρεί όλους τους Νόµους και κανονισµούς που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίστα-
ται 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 ιδιαί-
τερη 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.
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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.

36.5 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει µε δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο όλα τα προ-
βλεπόµενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 12 του Π.∆. 305/96 (π.χ. τεχνητός  φυσικός φωτισµός,
πόσιµο νερό, µέτρα πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης, πρώτες βοήθειες, αποδυτήρια, ντους, νιπτήρες, απο-
χωρητήρια, χώροι ανάπαυσης), καθώς και για την παροχή και σύνδεση του εργοταξίου του µε (∆ΕΗ,
ΕΥΑΘ, ΟΤΕ) για την κατασκευή του έργου.
 
36.6 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την έκδοση 
κάθε κατά νόµον αδείας, καθιστάµενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των 
διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης υποχρεώνεται να υποβάλει τις  αναγκαίες
αιτήσεις για παροχές και συνδέσεις µε ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ κλπ. και να καταβάλει κάθε δυνατή φροντίδα για
την πραγµατοποίηση τους. 

36.7 Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτούνται
από τον Νόµο, για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ' όλη την διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών, σύµφωνα µε το Π.∆. 447/75, περί ασφάλειας των εν τοις οικοδοµικές εργασίες
ασχολουµένων  µισθωτών,  το  Π.∆.  770/80,  περί  µέτρων  ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεση  οικοδοµικών
εργασιών  και  το  Π.∆.  1073/81,  περί  µέτρων  ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεση  εργασιών  σε  εργοτάξια
οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος πολιτικού µηχανικού και κάθε άλλη διάταξη που θα
ισχύει καθ' όλη την διάρκεια της κατασκευής του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τα περί
τάξεως  και  ασφάλειας  επί  ατυχηµάτων  αστυνοµικές  διατάξεις  και  έχει  την  αποκλειστική  ευθύνη  για
οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη που θα συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες
που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την εκτέλεση του έργου. 

36.8 Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και το
Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας  (ΣΑΥ),  όπως  αυτό  ρυθµίζεται  µε  τις  αποφάσεις  του  Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/ 2.3.2001 (ΦΕΚ 266 Β΄),  ∆ΕΕΠΠ/85/
14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Β΄) και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/ 27.11.2002 (ΦΕΚ 16 Β΄).

 36.9 Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τα απαραίτητα µέτρα κατά την εκτέλεση
των εργασιών της εργολαβίας του στις διάφορες περιοχές, ώστε να µην παρεµποδίζεται η ροή των όµ-
βριων καθώς και η κυκλοφορία πεζών, τόσον από τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων στις περιοχές
αυτές, όσο και από την εναπόθεση των υλικών και των προϊόντων εκσκαφής. ∆εν επιτρέπεται να εκτελε-
στεί  καµία γενικά εργασία εκσκαφών ή αχρηστία  οδού ή  πεζοδροµίου πριν ολοκληρωθεί  τελείως και
εγκριθεί αρµόδια η κατασκευή από τον ανάδοχο προσωρινής διαβάσεως των τροχοφόρων ή πεζών.

36.10  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  µεριµνά  για  τις  ενδεχόµενες  τροποποιήσεις  ή  άλλες  αναγκαίες
αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου. 

36.11 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τα απαιτούµενα σήµατα και πινακίδες σε όλες γενικά τις
θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για την συντήρηση τους. Αφού λάβει την ειδική εντολή,
υποχρεούται στην άµεση λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας για την οριοθέτηση και σήµαν-
ση της βλάβης προς αποφυγή ατυχηµάτων και την αποκατάστασή της εντός δέκα (10) ηµερών από την
λήψη της εντολής.

5



36.12 Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται στη µη λήψη των
απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας.
 
36.13 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως στην ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, όλες τις
απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σ' αυτήν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά µε µέτρα
ελέγχου και ασφαλείας σ' όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου. 

36.14 Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για την εκτέλεση του έρ-
γου, για το απασχολούµενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συµβεί ατύχηµα σ'
αυτό. 

36.15 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παρά πάνω προσωπικό του στο Ίδρυµα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και τα κατά κατηγορία εργαζοµένων, Ταµεία Επικουρικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση
που οποιοσδήποτε εργαζόµενος δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να τον
ασφαλίσει σε αναγνωρισµένη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία. 

36.16 Ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνά και αναλαµβάνει χωρίς αποζηµίωση τις δαπάνες και τις ενέρ-
γειες για την έκδοση αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την Αστυνοµία, τους Οργανι-
σµούς Κοινής Ωφέλειας, το Φυσικό αέριο, την Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων, την Πολεοδοµία κλπ. συµπε-
ριλαµβανοµένης και της έγκρισης και άδειας ∆όµησης, της έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας και της
άδειας κατεδάφισης όπου απαιτείται, καθιστάµενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε πα-
ράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδο-
ση της απαιτούµενης έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας για την κοπή των δένδρων εντός της ζώνης ερ-
γασιών του έργου, όπως θα προκύψει µετά την σύνταξη του τοπογραφικού διαγράµµατος και τον εντοπι-
σµό των δένδρων που εµποδίζουν τις εργασίες, µε την επιφύλαξη των παρακάτω αναφερόµενων της πα-
ρούσας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλλει φυτοτεχνική µελέτη εφαρµογής, χρωµατική µε-
λέτη εφαρµογής όπου απαιτείται και µελέτες στατικής επάρκειας των κατασκευών όπως π.χ. στεγάστρων,
επικαλύψεων δωµάτων, κουφωµάτων, µπασκετών, περγκολών κλπ. Το κόστος των παραπάνω θεωρείται
ανοιγµένο στο κόστος του έργου.
Ειδικότερα ο ανάδοχος υποχρεούται εφόσον κριθεί αναγκαίο για την εκτέλεση του έργου -µε έξοδα που θα
βαρύνουν τον ίδιο- να προβεί σε ενδεχόµενη αναθεώρηση της εν ισχύ οικοδοµικής άδειας σε σχέση µε το
έργο για αλλαγή επιβλεπόντων µηχανικών µε ανάθεση της επίβλεψης της αναδόχου τεχνικής εταιρείας.
 
36.17 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων προστασίας του περι-
βάλλοντος. Επίσης προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση όπως δένδρα και θάµνους
που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εφόσον η βλάστηση αυτή δεν παρεµποδίζει την εκτέλεση του έρ-
γου, κατά την κρίση του εργοδότου. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη
δένδρων και θάµνων η οποία θα προκληθεί από κακό χειρισµό των µηχανηµάτων, εναπόθεση υλικών
κ.λπ. της περιοχής του εκτελουµένου έργου.

36.18 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων σε κα-
τάλληλες θέσεις και για τη διατήρηση των χώρων εργασίας καθαρών και απαλλαγµένων από άχρηστα
υλικά, καθώς επίσης και για την αποθήκευση των προϊόντων καθαίρεσης σε ειδικά containers µέχρι την
αποµάκρυνσή τους, ώστε να µην παρεµποδίζονται η λειτουργία των καταστηµάτων και η κίνηση των διερ-
χοµένων.

36.19 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει όσους φύλακες απαιτούνται για τη φύλαξη του εργοτα-
ξίου, των υλικών και του έργου µέχρι την προσωρινή παραλαβή του.

36.20 Απαγορεύεται αυστηρά στον ανάδοχο να κάνει, χωρίς προηγούµενη έγκριση της επιβλέπουσας το
έργο ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, οποιαδήποτε ανακοίνωση που να έχει σχέση µε το έργο.
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36.21  Όλες  οι  δαπάνες,  που  αφορούν  τις  υποχρεώσεις  του  παρόντος  άρθρου  δεν  θα  πληρωθούν
ιδιαιτέρως και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανηγµένες στις τιµές του Τιµολογίου της προσφοράς
του Αναδόχου.

36.22  Άλλες εργασίες οι δαπάνες των οποίων βαρύνουν τον ανάδοχο
Άλλες εργασίες οι  οποίες είναι απαραίτητες για να γίνει  η ολοκλήρωση κατασκευής του έργου και  οι
οποίες προσιδιάζουν στο υπόψη έργο και η πληρωµή τους περιλαµβάνεται ανηγµένα στις τιµές µονάδας
της προσφοράς του αναδόχου, όπως:
• Ειδικές διευθετήσεις για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών,
•Ειδικές  προσωρινές  αντιστηρίξεις  υφιστάµενων  κατασκευών  όπου  ενδέχεται  να  παρουσιαστούν
επικίνδυνες υποχωρήσεις ή άλλες µετακινήσεις κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου,
• Ειδική προσωρινή κατάληψη ιδιωτικών χώρων για δηµιουργία εργοταξίων,
• Ειδικές µελέτες που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος για λογαριασµό του στα πλαίσια των υποχρεώσεών του
για έλεγχο και επαλήθευση εκείνων των µελετών τις οποίες θα του χορηγήσει η Υπηρεσία.
• Όλες οι µελέτες εφαρµογής για την κατασκευή τυχόν εγκαταστάσεων, η έγκριση των οποίων αποτελεί
προϋπόθεση για την παραγγελία της προµήθειας των σχετικών υλικών, εξαρτηµάτων κτλ.
Επίσης κάθε άλλη εργασία που θα κριθεί αναγκαία για την σωστή και έντεχνη κατασκευή του παραπάνω
έργου.
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα ληφθούν τα ακόλουθα µέτρα:
1. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων.
Θα τηρηθεί η ισχύουσα νοµοθεσία που αφορά στις ηχητικές εκποµπές µηχανηµάτων εργοταξίου, λόγω της
φύσης του έργου και άµεσης γειτνίασης του έργου µε οικίες:

i. Υ.Α. 2640/270/88 (ΦΕΚ 689Β/88)
ii. Υ.Α. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570Β/86)
iii. Υ.Α. 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751Β/88)
iv. Υ.Α. 765/91 (ΦΕΚ 81Β/91).

2. Τεχνικά έργα, µέτρα, όροι και περιορισµοί που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν για την
αντιµετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος :

α)  Τα  υλικά  εκσκαφής  που  δεν  θα  χρησιµοποιηθούν  ως  υλικό  πλήρωσης  θα  διατεθούν  σε
κατάλληλο χώρο.
β)  Θα  αποφεύγεται  η  προσωρινή  αποθήκευση  µεγάλου  όγκου  χωµατισµών  στο  χώρο  των
εκσκαφών και θα γίνεται συστηµατική διαβροχή αυτών καθώς και των διαδρόµων κίνησης για να
µην  δηµιουργούνται  προβλήµατα  από  την  παραγόµενη  σκόνη.  Τα  οχήµατα  µεταφοράς  των
προϊόντων εκσκαφών και αδρανών υλικών θα είναι καλυµµένα.
γ)  Τα  µηχανήµατα  έργων  που  θα  χρησιµοποιηθούν  θα διαθέτουν  σήµανση  τύπου  ΕΚ  και  η
σήµανση  CE  θα  επιτίθεται  κατά  τρόπο  ορατό,  ευανάγνωστο  και  ανεξίτηλο  σε  κάθε  τύπο
εξοπλισµού.
δ) Θα διακόπτονται οι οχλούσες εργασίες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας ή µαθηµάτων.
ε) Θα γίνει κατάλληλη περίφραξη των σκαµµάτων.
στ) Θα τοποθετηθεί κατάλληλη σήµανση στους δρόµους που περικλείουν το κάθε έργο καθώς και
διαβάσεις πεζών.

3. Μέτρα ασφαλείας
Κατά την εκτέλεση των εργασιών υποχρεωτικά θα λαµβάνονται τα προβλεπόµενα από το Νόµο 2696/1999
(Κ.Ο.Κ.) µέτρα οδικής ασφάλειας. Επίσης θα συνταχθεί τεχνική έκθεση µέτρων ασφάλειας και σήµανσης -
σηµατοδότησης η οποία θα λαµβάνει υπόψη της τους νέους κανονισµούς της Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
και  συγκεκριµένα  το  τεύχος  Σήµανσης  Εκτελούµενων  Έργων  σε  Οδούς
(ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆ΙΠΑ∆/οικ/502/1-7-2003, ΦΕΚ 946/ΤΒ΄/9.7.2003), όπως αυτό ισχύει σήµερα.
Επίσης θα γίνεται ενηµέρωση των αντίστοιχων τµηµάτων τροχαίας, του Ο.Α.Σ.Θ., κ.λ.π. φορέων για την
φύση,  το είδος και  την διάρκεια των εργασιών.  Εξυπακούεται  ότι  στην περίπτωση που θα απαιτηθεί
τροποποίηση  της  διαδροµής  Λεωφορειακών  γραµµών,  πρώτα  θα  γίνονται  όλες  οι  προβλεπόµενες
διαδικασίες ( µελέτη τροποποίησης, άδεια από Ο.Α.Σ.Θ., κ.λ.π.).
4. Αξία ασφάλτου – Εργαστηριακοί Έλεγχοι
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Για το  έργο αυτό δεν προβλέπεται  η καταβολή ιδιαίτερης αµοιβής για τη  δαπάνη ασφάλτου η οποία
ενσωµατώνεται, δεδοµένου ότι η αξία της συµπεριλαµβάνεται στην τιµή του τιµολογίου της µελέτης.
Σε κάθε  περίπτωση ο ανάδοχος είναι  υποχρεωµένος πριν την έναρξη των εργασιών να προσκοµίσει
µελέτες  σύνθεσης  ασφαλτικών,  όπως  και  σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  που  θα  υπάρξει  αλλαγή  του
προµηθευτή ασφαλτικού. Οι κάθε  φύσεως δειγµατοληψίες  θα γίνουν σύµφωνα µε όσα ορίζονται  στις
τεχνικές προδιαγραφές.

36.23 Γενικά ο ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 138 του
Ν .  4412/2016  όπως  τροποποιήθηκε  µε  το  άρθρο  59  του  Ν.4782/2021  και  γενικότερα  από  όλες  τις
ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις.

36.24  Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
Στα γενικά έξοδα και το γενικό όφελος του αναδόχου περιλαµβάνονται και οι τοπογραφικές εργασίες, που
θα απαιτηθούν για την εφαρµογή της µελέτης, καθώς και οι πιθανές τροποποιήσεις της, σε συνεργασία
πάντα µε την επίβλεψη.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν την έναρξη των εργασιών και να συντάξει, µε δαπάνες του και να 
παραδώσει δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία, Τοπογραφικό διάγραµµα, σε κλίµακα 1:200 (ΕΓΣΑ ’87), 
του έργου µε υψοµετρικές και οριζοντιογραφικές ενδείξεις.
Στα γενικά έξοδα του αναδόχου και το όφελος αυτού περιλαµβάνονται οι παρακάτω ειδικές δαπάνες, σε 
συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στην τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές:
i. Οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες και αποτυπώσεις που γίνονται κατά την εκτέλεση των έργων για
την εφαρµογή της µελέτης και τυχόν τροποποίησής της, για τυχόν λήψη αδειών από άλλες υπηρεσίες ή ορ-
γανισµούς.
ii. Ο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου εργαστηριακός έλεγχος για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των
υλικών που χρησιµοποιούνται και της εκτελούµενης ποιότητας εργασίας, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδια-
γραφές που µνηµονεύονται στο τιµολόγιο και τα συµβατικά τεύχη.
iii. Η σύνταξη των τευχών αναλυτικών επιµετρήσεων, πρωτοκόλλων µετά των απαραιτήτων σχεδίων, λογα-
ριασµών και δακτυλογράφησης αυτών σε ανάλογο αριθµό αντιτύπων, σχέδιο ΑΠΕ για υποβοήθηση της
επίβλεψης. Τα παραπάνω στοιχεία θα προσκοµίζονται για έλεγχο στον επιβλέποντα προτού δακτυλογρα-
φηθούν ή φωτοαντιγραφηθούν.
iv. Η σύνταξη τελικών κατασκευαστικών σχεδίων και η λήψη φωτογραφιών όπως αυτά προβλέπονται στο
άρθρο 28 της παρούσας.

 
Άρθρο 37. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*. 
37.1.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας  ,  
των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του
φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο,  ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται  οι  κίνδυνοι
ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ.7-9),
Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 

37.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να
λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/2016 (αρ.138 παρ.7). 
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και το Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, 
∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδε-
χόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και 
της κατασκευής του έργου Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να
τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να
ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81
(αρ.  111),  Π∆ 305/96 (αρ.10,11),  Ν.3850/10 (αρ.  42-  49).  Για την  σωστή εφαρµογή της  παρ.γ στους
αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται
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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). 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 * H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12
του Π∆ 305/96. 
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο,
καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις 
των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ
------------------------------------------------------------------------------------------
37.3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα   :  

37.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας
(ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των
προτέρων  γνωστοποίηση,  προκειµένου  για  εργοτάξιο  µε  προβλεπόµενη  διάρκεια  εργασιών  που  θα
υπερβαίνει  τις  30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται  ταυτόχρονα περισσότεροι από 20
εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3
παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ  του άρθρου 12 του Π∆
305/96. 
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α ο ποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής
µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής), σύµφωνα µε τις αποφάσεις και διατάγµατα που αναφέρονται
στο Ν.4412/2016 (άρθρο 138 παρ.7). 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που
θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα
εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω
τροποποίησης της  εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες  θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την
ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 138 παρ. 7 του Ν.4412/2016. 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας
(ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα
άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά
ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου, τον καθαρισµό κ.α. Ενδεικτικά προβλέπεται ότι
πρέπει να περιλαµβάνονται οδηγίες και στοιχεία που να αναφέρονται, ανάλογα µε την περίπτωση, στον
ασφαλή  τρόπο  εκτέλεσης  των  διαφόρων  εργασιών,  την  αποφυγή  κινδύνων  από  διάφορα  δίκτυα
(ύδρευσης, αερίων, ατµού κ.α.), την πυρασφάλεια κ.λ.π.

1.  Το  περιεχόµενο  του  ΣΑΥ  και  του  ΦΑΥ αναφέρεται  στο  Π∆  305/96  (αρ.3  παρ.5-7)  και  στις  ΥΑ  :
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3)  και  ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9)  του (τ.)  ΥΠΕΧΩ∆Ε, σύµφωνα και  µε  τα
αναφερόµενα στο άρθρο 138 παρ. 7 του Ν.4412/2016. 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της κατασκευής, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός
συνεργεία στην κατασκευή. 
β.  Οι  εργασίες  που  πρόκειται  να  εκτελεστούν  ενέχουν  ιδιαίτερους  κινδύνους  :  Π.∆.305/96  (αρθ.12
παράρτηµα ΙΙ). 
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γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ.  Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος
νόµιµο δικαίωµα:  θεώρηση του  σχεδίου και  του φακέλου ασφάλειας  και  υγείας  (ΣΑΥ,ΦΑΥ)  του
έργου από 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.       
3.  Ο  ΦΑΥ  καθιερώνεται  ως  απαραίτητο  στοιχείο  για  την  παραλαβή  κάθε  ∆ηµόσιου  Έργου  :  ΥΑ
∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016 (άρθρα 170 και 171). 
4.  Μετά  την  αποπεράτωση του  έργου,  ο  ΦΑΥ φυλάσσεται  µε  ευθύνη  του  Κυρίου  του Έργου  και  το
συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002
(παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

37.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας
και υγείας 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α.  Να  αναθέσει  καθήκοντα  τεχνικού  ασφαλείας  αν  στο  έργο  απασχολήσει  λιγότερους  από  50
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και
άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της
επιχείρησης  ή  να  συναφθεί  σύµβαση µε  τις  Εξωτερικές  Υπηρεσίες  Προστασίας  και  Πρόληψης  ή  να
συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 
Η  ανάθεση  καθηκόντων  σε  άτοµα  εντός  της  επιχείρησης  γίνεται  εγγράφως  από  τον  ανάδοχο  και
αντίγραφό  της  κοινοποιείται  στην  τοπική  Επιθεώρηση  Εργασίας,  συνοδεύεται  δε  απαραίτητα  από
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, 
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 
παρ.1). 

      Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 
     Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από 
      την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
      Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού     
      εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και 
      στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων 
       η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
       Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το 

θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43παρ.2β).Τα µέτρα που λαµβάνονται για 
την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρίζονται 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). 
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4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα 
εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 32 από 36 

37.3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται
εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο
εργοτάξιο  σύµφωνα µε  το  Π∆ 305/96 (αρ.3  παρ.14)  σε  συνδυασµό µε  την  Υ.Α  130646/1984  του (τ.)
Υπουργείου Εργασίας. 
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία
Επιθεώρησης  Εργασίας  και  συµπληρώνεται  από  τους  επιβλέποντες  µηχ/κούς  του  αναδόχου  και  της
∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι
αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής
εργασίας,  κλπ :  Π∆ 1073/81 (αρ.113 ),  Ν.1396/83 (αρ.  8) και  την Εγκύκλιο 27 του (τ.)  ΥΠΕΧΩ∆Ε µε
αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

37.3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το ΗΜΑ. Στα
πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο 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. 

37.4.  Απαιτούµενα  µέτρα  ασφάλειας  και  υγείας  κατά  την  εκτέλεση  όλων  των  εργασιών  στο
εργοτάξιο. 
37.4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω
µέτρα ασφάλειας και υγείας : 
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη
προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ.
IV µέρος Α, παρ. 18.1). 
β.  Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο,
ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-
79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κλπ)
και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών :
Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 
δ.  Τη  λήψη  µέτρων  αντιµετώπισης  εκτάκτων  καταστάσεων  όπως  :  κατάρτιση  σχεδίου  διαφυγής  -
διάσωσης και  εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια,  εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους,  πρόληψη -
αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ.: Π∆
1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
ε.  Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη
χώρων πρώτων  βοηθειών,  φαρµακείου,  αποχωρητηρίων,  νιπτήρων,  κλπ)  :  Π∆  1073/81  (αρ.109,110),
Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 
στ.  Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους
όπως :  προστατευτικά κράνη,  µπότες  ασφαλείας,  φωσφορίζοντα  γιλέκα,  ολόσωµες  ζώνες ασφαλείας,
γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους
προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆.1073/81(αρ.102-
108),  Ν.1430/84  (αρ.16-18),  ΚΥΑ  Β.4373/1205/93  και  οι  τροποπ.  αυτής  ΚΥΑ  8881/94  και  Υ.Α.
οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

37.4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση –
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και
των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 
-  Την Υ.Α  αριθ.  ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011  του  τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι:  «Οδηγίες  Σήµανσης  Εκτελούµενων Έργων»
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή
διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού :
Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
β.  Να  τηρεί  τις  απαιτήσεις  ασφάλειας  που  αφορούν  σε  εργασίες  εναπόθεσης  υλικών  στις  οδούς,
κατάληψης  τµήµατος  οδού  και  πεζοδροµίου:  Ν.  2696/99  (αρ.  47,  48)  και  η  τροπ.  αυτού:  Ν.  3542/07
(αρ.43,44). 
γ.  Να  συντηρεί  και  να  ελέγχει  τακτικά  τη  λειτουργία  των  συστηµάτων  ασφαλείας  και  να  τηρεί  τις
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών
προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81
(αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
δ.  Να  προβεί  στα  απαραίτητα  µέτρα  ασφάλειας  που  αφορούν  σε  εργασίες  φόρτωσης,  εκφόρτωσης,
αποθήκευσης, στοίβαξης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81
(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11
και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και
της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 

37.4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ.2). 
α.  Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  ελέγχει  τη  σωστή  λειτουργία  και  τον  χειρισµό  των  µηχανηµάτων
(χωµατουργικών  και  διακίνησης  υλικών),  των  ανυψωτικών  µηχανηµάτων,  των  οχηµάτων,  των
εγκαταστάσεων,  των  µηχανών και  του  λοιπού  εξοπλισµού  εργασίας  (ζώνες  ασφαλείας  µε  µηχανισµό
ανόδου και  καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα,  φορητές  κλίµακες,  κλπ )  :  Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ),  Ν
1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆
155/04,  Π∆  105/95  (παραρτ.  IX),  Π∆  305/96  (αρ.12  παραρτ.IV  µέρος  Β  τµήµα  ΙΙ  παρ.7  -  9),  ΚΥΑ
15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5)
και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ,

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

6. Βεβαίωση  ασφαλούς  λειτουργίας  του  εξοπλισµού  εργασίας  (ορθή  συναρµολόγηση  -
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα
αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 34 από 36 

7. Πιστοποιητικό  επανελέγχου  ανυψωτικού  µηχανήµατος,  οδηγίες  χρήσης,  συντήρησης  και
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και
αρ.4. παρ.7 ). 

37.5.  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. 
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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 : 
37.5.1 Κατεδαφίσεις: 
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν.2168/93,
Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95  και  ΥΑ  Φ6.9/25068/1183/96,  Π∆  305/96  (αρ.  12,  παραρτ.IV  µέρος  Β  τµήµα  II,
παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆
2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

37.5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: 
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή
κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9
παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ),  ΥΑ  3009/2/21-γ/94,  ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94  και  οι  τροπ.  αυτής  :  ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.
12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 

37 5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε
στέγες. 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ
παρ.4-6,14 ). 

37.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.  ΙΙΙ),
Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

37.5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98),  ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ),  Π∆
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

37.5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
(Σήραγγες  κυκλοφορίας  οχηµάτων,  αρδευτικές  σήραγγες,  υπόγειοι  σταθµοί  παραγωγής  ενέργειας  και
εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και
σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 
Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93,
Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12
παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 

37.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα. 
(Υποθαλάσσιες  εκσκαφές,  διαµόρφωση  πυθµένα  θαλάσσης,  κατασκευή  προβλήτας  κλπ  µε  χρήση
πλωτών  ναυπηγηµάτων  και  καταδυτικού  συνεργείου.)  Π∆  1073/81  (αρ.100),  Ν  1430/84  (αρ.17),  Π∆
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ),  ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12,  παραρτ.  IV µέρος Β τµήµα ΙΙ
παρ.8.3 και παρ.13). 

37.6.  Ακολουθεί  κατάλογος µε  τα νοµοθετήµατα και  τις  κανονιστικές  διατάξεις  που περιλαµβάνουν τα
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΙ 
Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337/Α/76), Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/83), Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49/Α/84), 
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Ν. 2168/ 93 (ΦΕΚ 147/Α/93),Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/Α/99), Ν. 3542/07 (ΦΕΚ 50/Α/07), 
Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/Α/08), Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84/Α/10), Ν. 4030/12 (ΦΕΚ 249/Α/12) 

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
Π. ∆. 413/77 (ΦΕΚ 128/Α/77),   Π. ∆. 95/78 (ΦΕΚ 20/Α/78),        Π. ∆. 216/78 (ΦΕΚ 47/Α/78), 
Π. ∆. 778/80 (ΦΕΚ 193/Α/80),   Π. ∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260/A/81),  Π. ∆. 225/89 (ΦΕΚ 106/Α/89), 
Π. ∆. 31/90 (ΦΕΚ 31/Α/90),       Π. ∆. 70/90 (ΦΕΚ 31/Α/90),        Π. ∆. 85/91 (ΦΕΚ 38/Α/91), 
Π. ∆. 499/91 (ΦΕΚ 180/Α/91),   Π. ∆. 395/94 (ΦΕΚ 220/Α/94),    Π. ∆. 396/94 (ΦΕΚ 220/Α/94), 
Π. ∆. 397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94),   Π. ∆. 105/95 (ΦΕΚ 67/Α/95),      Π. ∆. 455/95 (ΦΕΚ 268/Α/95), 
Π. ∆. 305/96 (ΦΕΚ 212/Α/96),  Π. ∆. 89/99 (ΦΕΚ 94/Α/99),         Π. ∆. 304/00 (ΦΕΚ 241/Α/00), 
Π. ∆. 155/04 (ΦΕΚ 121/Α/04),  Π. ∆. 176/05 (ΦΕΚ 227/Α/05),     Π. ∆. 149/06 (ΦΕΚ 159/Α/06), 
Π. ∆. 2/06 (ΦΕΚ 268/Α/06),      Π. ∆. 212/06 (ΦΕΚ 212/Α/06),     Π. ∆. 82/10 (ΦΕΚ 145/Α/10), 
Π. ∆. 57/10 (ΦΕΚ 97/Α/10) 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΥΑ 130646/84 (ΦΕΚ 154/Β/84),                            
ΚΥΑ 3329/89 (ΦΕΚ 132/Β/89), 
ΚΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β/91),
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 (ΦΕΚ 187/Β/93), 
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 (ΦΕΚ 765/Β/93), 
ΚΥΑ αρ. 8881/94 (ΦΕΚ 450/Β/94), 
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 (ΦΕΚ 451/Β/93), 
ΥΑ 3009/2/21-γ/94 (ΦΕΚ 301/Β/94), 
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 (ΦΕΚ 73/Β/94), 
ΥΑ 3131.1/20/95/95 (ΦΕΚ 978/Β/95), 
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 (ΦΕΚ 677/Β/95), 
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 (ΦΕΚ 1035/Β/96), 
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 (ΦΕΚ 113/Β/97), 
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 (ΦΕΚ 987/Β/99), 
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 (ΦΕΚ 1186/Β/03),
ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03(ΦΕΚ708/Β/03), 
ΚΥΑ αρ.6952/11 (ΦΕΚ 420/Β/11), 
ΥΑ 3046/304/89 (ΦΕΚ 59/∆/89),
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 (ΦΕΚ 1035/Β/00),
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 (ΦΕΚ 1176/Β/00),
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 (ΦΕΚ 686/Β/01), 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 (ΦΕΚ 266/Β/01), 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 (ΦΕΚ 16/Β/03),
ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11 (ΦΕΚ 905/Β/11), 
ΥΑ 21017/84/09 (ΦΕΚ 1287/Β/09),
 Πυροσβεστική διάταξη 7 Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 (ΦΕΚ 155/Β/96) 

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠΠ/208/12-9-03) 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-08) 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε (ΑΡ.ΠΡ. 10201/12Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ) 

Άρθρο 38.   Έκπτωση αναδόχου – ∆ιακοπή εργασιών – ∆ιάλυση της σύµβασης   
Ενστάσεις – ∆ικαστική επίλυση διαφορών 
38.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 160 του N. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 79 του Ν.7482/2021,
εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δε συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντο-
λές της Υπηρεσίας µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από την εργολαβία. Η τήρηση της διαδικασίας και οι συ-
νέπειες για τον ανάδοχο καθορίζονται από τις υπόλοιπες παραγράφους του ιδίου άρθρου.
Έκπτωση του Αναδόχου
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Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τον νόµο, κηρύσσεται έκπτωτος από την
εργολαβία. 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:
i. την έναρξη των εργασιών ή
ii. την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στην σύµβαση.
β)  Υπερβεί,  µε υπαιτιότητα του, για χρόνο περισσότερο του µηνός, τον προβλεπόµενο στην σύµβαση
χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης.
γ) Υπερβεί µε υπαιτιότητά του, κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες, έστω και µια αποκλειστική προθεσµία του
εγκεκριµένου  χρονοδιαγράµµατος.  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 τυχόν 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
αυτή χωρίς αναθεώρηση τιµών και µε επιβολή των προβλεπόµενων στις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.
4412/2016 (ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσµιών του έργου) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 67
του Ν.4782/2021.
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  των  διατάξεων  του  άρθρου  159  του  Ν.  4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 77 του Ν.4782/2021 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να
έχει απορριφθεί, στα πλαίσια της εφαρµογής των διατάξεων αυτών η ένσταση του Αναδόχου.
ε) Παρεκκλίνει επανειληµµένα από τα εγκεκριµένα σχέδια ή παραλείπει συστηµατικά την τήρηση των κα-
νόνων ασφαλείας των εργαζοµένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτω-
σης στην περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δυο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποι-
ήσεων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.
στ) ∆ιαπιστωθεί ότι προσκόµισε πλαστή εγγυητική επιστολή.
Η ανωτέρω περίπτωση γ΄ εφαρµόζεται αναλογικά και στην περίπτωση παραβίασης των ενδεικτικών προ-
θεσµιών.

38.2  Η  διαδικασία  και  οι  συνέπειες  της  διακοπής  εργασιών  και  διάλυσης  της  σύµβασης  είτε  από
υπαιτιότητα  αναδόχου  είτε  από  υπαιτιότητα  του  φορέα  κατασκευής  διέπονται  από  τις  διατάξεις  του
άρθρου 161 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε 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 αυτή ορίζεται µεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, 
για να εκτελεσθούν οριζόµενες στη διαταγή εργασίες. 
Ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης: 
α) Αν µετά 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 δια-
φορετικά σχετικά µε την έναρξη των εργασιών. 
β) Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξη 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 το άρθρο 152 του ν.4412/2016
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 71 του Ν.4782/2021, η διάλυση µπορεί να ζητηθεί µετά δίµηνο από τη
δήλωση διακοπής των εργασιών. 
δ) Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την οριακή προθεσµία.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 161 τουν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 79
του Ν.4782/2021. 
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 ερ-
γασιών. 
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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 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διαβι-
βάζει την αίτηση στην προϊσταµένη αρχή, µε ταυτόχρονη σχετική εισήγηση της. Η προϊσταµένη αρχή συ-
γκροτεί 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 προϊστα-
µένης 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 συµπλήρω-
ση των στοιχείων της έκθεσης της επιτροπής. Με την έγκριση της µαταίωσης µπορεί να εγκριθούν και οι
αναγκαίες προσαρµογές στις προθεσµίες του έργου (άρθρο 162 του ν.4412/2016).

38.3  Κατά  των  πράξεων  ή  παραλείψεων  της  ∆ιευθύνουσας  Υπηρεσίας  που  προσβάλλουν  έννοµο
συµφέρον του αναδόχου χωρεί ένσταση που κατατίθεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Οι διατάξεις που
διέπουν τα θέµατα της ∆ιοικητικής επίλυσης συµβατικών διαφορών περιέχονται στο άρθρο 174 του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 87 του Ν.4782/2021.

38.4 Η δικαστική επίλυση διαφορών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4412/2016.

38.5 Η διαιτητική επίλυση διαφορών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 88 του Ν.4782/2021.

Άρθρο 39ο: Ειδικοί όροι εκτελέσεως του έργου
39.1   ∆ε θα πραγµατοποιούνται οχλούσες εργασίες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

39.2   Κατά  τις  εργασίες  καθαιρέσεων  θα πρέπει  να λαµβάνονται  όλα τα  απαραίτητα  µέτρα  για  την
αποφυγή διαρροής σκόνης σε άλλους πλην των επισκευαζοµένων χώρων.

39.3 Κατά τις εργασίες απόρριψης υλικών και φορτοεκφορτώσεων ο εργολάβος οφείλει να εξασφαλίζει
την απρόσκοπτη κίνηση πεζών και τροχοφόρων και να την ρυθµίζει µε υπαλλήλους του και κατάλληλες
πινακίδες. 

39.4   Απαγορεύεται  η  ρίψη  υλικών  από  ψηλά,  εκτός  εάν  υπάρχει  επιτηρητής  που  θα  φροντίζει  να
φράσσεται ο επικίνδυνος χώρος, να προσέχει µην πλησιάσει κανείς και να κανονίζει πότε θα αρχίσει ή
ρίψη, άρθρο 90, του Π.∆. 1073/81.

39.5  Τα υλικά αποξηλώσεων θα αποµακρύνονται το πολύ εντός 48 ωρών από τον χώρο του έργου, µε
ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωσή του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
διατηρεί τους χώρους εντός και εκτός του κτιρίου καθαρούς, να αποµακρύνει αµέσως τα µπάζα τα οποία
θα συγκεντρώνει σε συγκεκριµένο χώρο στην αυλή που θα υποδείξει η επίβλεψη και να µη δηµιουργεί
εστίες µόλυνσης.

39.6  Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή κατά τις αργίες σύµφωνα µε αυτά που ορίζει ο
Νόµος.  Σε  περίπτωση  εκτέλεσης  τέτοιας  εργασίας  ο  ανάδοχος  δεν  δικαιούται  να  ζητήσει  πρόσθετη
αµοιβή. Κατά την εκτέλεση µιας τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί όλους του Νόµους
και  Κανονισµούς  που  αναφέρονται  στην  εκτέλεση  της  παραπάνω  εργασίας.  Ο  ανάδοχος  είναι
υποχρεωµένος να ειδοποιεί έγγραφα πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον τον επιβλέποντα
µηχανικό για την πρόθεσή του να δουλέψει υπερωριακά πέραν της 14:30 ή σε ηµέρες αργίας ή κατά τα
Σαββατοκύριακα αφού λάβει προηγουµένως τις σχετικές άδειες (Επιθεώρηση Εργασίας και Αστυνοµία).

39.7  Αµέσως µετά την έναρξη των εργασιών και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο ανάδοχος έχει
υποχρέωση να επισηµάνει το εργοτάξιο και να τοποθετήσει ιδιαίτερη σήµανση ακόµη και φωτεινή και
προστατευτικό περίφραγµα στα επικίνδυνα σηµεία του έργου, να φροντίζει  για την  απαραίτητη άδεια
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κατάληψης των πεζοδροµίων, να τοποθετεί εµπόδια σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει και να περιβάλλει
το  έργο  µε  τα  κατάλληλα  µέσα,  ώστε  να  γίνεται  αµέσως  αντιληπτή  η  ακριβής  θέση  του  από  κάθε
διερχόµενο πεζό ή όχηµα ηµέρα και νύχτα, να εκδίδει ειδικές άδειες από τις Αστυνοµικές Αρχές κλπ. χωρίς
πρόσθετη αποζηµίωση.

39.8   Οι  εργασίες  εκσκαφών σε θέσεις  που υπάρχουν  εγκαταστάσεις  εναέριων ή  υπογείων δικτύων
γενικά, πρέπει να εκτελούνται µε τη µεγαλύτερη προσοχή για να αποφευχθούν ζηµίες ή ατυχήµατα, για τα
οποία ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει
µε δαπάνες του και ερχόµενος σε επαφή µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και Οργανισµούς να εφοδιαστεί µε τα
απαραίτητα  διαγράµµατα  και  τα  σχετικά  στοιχεία  για  να  προχωρήσει,  παρόντων  και  αρµοδίων
υπηρεσιακών παραγόντων, σε δοκιµαστική εκσκαφή για την επισήµανση των αγωγών των δικτύων και σε
συνέχεια στην αποκάλυψή τους, όπου απαιτείται αναδιάταξή τους.

39.9  Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση
του έργου, ο ανάδοχος πρέπει προηγούµενα να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες για την έκδοση των
απαραίτητων αδειών και  εγκρίσεων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων και  εργοταξιακών  σηµάνσεων από τα
αρµόδια τµήµατα της Τροχαίας.

39.10 Ο ανάδοχος του έργου θα επιβαρυνθεί µε την δαπάνη πληροφοριακής(ων) πινακίδας(ων) που θα 
τοποθετηθεί(ούν) σε κεντρικό σηµείο των περιοχών του έργου (σηµείο επιλογής της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας) και που θα φέρουν το πρόγραµµα, τον τίτλο της σύµβασης, τον φορέα υλοποίησης του έργου,
την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το όνοµα του Αναδόχου κλπ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µέσα σε ένα 
µήνα από την υπογραφή της σύµβασης, να προβεί στην προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδας(ων) 
ενδεικτικής(ων) του εκτελουµένου έργου σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη. Οι διαστάσεις 
της πινακίδας, οι αναφερόµενες ενδείξεις (ονοµασία έργου, κύριος του έργου, ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, 
µελετητής, Ανάδοχος, προϋπολογισµός έργου και χρονολογία ενάρξεως και περαιώσεως), ο χρωµατισµός 
και ο τρόπος στηρίξεως καθώς και οι θέσεις τοποθετήσεως τους θα αποφασιστούν υποχρεωτικά σε 
συνεννόηση µε την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Η τοποθέτηση της πινακίδας θα γίνει -µετά από έγκριση των 
επιµέρους στοιχείων τους από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία -έπειτα από αίτηση του αναδόχου. Οι δαπάνες
προµήθειας, µεταφοράς και τοποθετήσεως των ανωτέρω πινακίδων βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου 
περιλαµβάνονται δε στα γενικά έξοδα αυτού. Σε περίπτωση µη τοποθετήσεως των ανωτέρω πινακίδων 
µέσα στην ανωτέρω οριζόµενη προθεσµία, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα προβεί στην προµήθεια, 
µεταφορά και τοποθέτηση αυτών σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. 
Με το πέρας λειτουργίας του εργοταξίου οφείλει να την αποµακρύνει µε δικά του έξοδα και να αποκαθιστά
τον χώρο στην αρχική κατάστασή του. 
Επί πλέον σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης πληροφοριακή πινακίδα όπως π.χ. σε εφαρµογή του 
Κανονισµού 1083/2006 περί ∆ηµοσιότητας συγχρηµατοδότησης στο έργο, σύµφωνα µε το Επικοινωνιακό 
Οδηγό για την Πληροφόρηση και τη ∆ηµοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, στην οποία θα 
αναγράφονται (α) Το εποπτεύον Υπουργείο, β) Ο τίτλος της διαχειριστικής Αρχής, γ) Ο τίτλος 
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ», δ) Το ταµείο της συγχρηµατοδότησης , ε) ∆ίπλα από τις δύο πρώτες αναγραφές, 
η σηµαία της Ελλάδας και δίπλα από τις δύο τελευταίες, η σηµαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε 
τα ισχύοντα, όπως για ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ  κλπ. συγχρηµατοδοτούµενα έργα. 

Τα στοιχεία της πινακίδας που θα χρησιµοποιηθεί για τη δηµοσιότητα των έργων του Προγράµµατος 
«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ». ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ 
Τρεις πινακίδες διαστάσεων: 
180x150cm, 90x70cm και 40x30cm 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 
Εξωτερικό ηµικύκλιο: 12 Cyan, 94 Magenta, 100 Yellow, 43 Black 
Εσωτερικό ηµικύκλιο: 12 Cyan, 100 Magenta, 100 Yellow, 18 Black 
Σχέδιο πόλης: 24 Cyan, 88 Magenta, 100 Yellow, 18 Black 
Φόντο Ειδικό Πρόγραµµα Ενίσχυσης ∆ήµων: 74 Cyan, 33 Magenta, 0 Yellow, 21 Black 
Φόντο ∆ικαιούχος Φορ.,Ονοµασία Έργ. κλπ.: 53 Cyan, 44 Magenta, 100 Yellow, 25 Black 
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ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Υπουργείο Εσωτερικών: 74 Cyan, 33 Magenta, 0 Yellow, 33 Black 
Φιλό: 12 Cyan, 100 Magenta, 100 Yellow, 18Black 
∆ηµος II: 86 Cyan, 88 Magenta, 82 Yellow, 0Black 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ 
Πινακίδα 180x150 cm: 
Υπουργείο Εσωτερικών: PFDinDisplay/ Bold/ 180pt 
Φιλό∆ηµος II: CFSans/Regular/340pt 
Ειδικό Πρόγραµµα Ενίσχυσης ∆ήµων: PF Din Display/ Bold/ 160pt 
∆ικαιούχος Φορέας: PF Din Display/ Medium/ 128pt 
Ονοµασία Έργου: PF Din Display/ Medium/ 128pt 
Προϋπολογισµός Έργου: PF Din Display/ Medium/ 128pt 
Χρηµατοδότηση Προγράµµατος: PF Din Display/ Italic/ 128pt 
ΣυµµετοχήΦορέα: PF Din Display/ Italic/ 128pt 

Πινακίδα 90x70 cm: 
Υπουργείο Εσωτερικών: PFDinDisplay/ Bold/ 80pt 
Φιλό∆ηµος II: CFSans/Regular/168pt 
Ειδικό Πρόγραµµα Ενίσχυσης ∆ήµων: PF Din Display/ Bold/ 76pt 
∆ικαιούχος Φορέας: PF Din Display/ Medium/ 60pt 
Ονοµασία Έργου: PF Din Display/ Medium/ 60pt 
Προϋπολογισµός Έργου: PF Din Display/ Medium/ 60pt 
Χρηµατοδότηση Προγράµµατος: PF Din Display/ Italic/ 60pt 
Συµµετοχή Φορέα: PF Din Display/ Italic/ 60pt 

Πινακίδα 40x30 cm: 
Υπουργείο Εσωτερικών: PFDinDisplay/ Bold/ 35pt 
Φιλό∆ηµος II: CFSans/Regular/70pt 
Ειδικό Πρόγραµµα Ενίσχυσης ∆ήµων: PF Din Display/ Bold/ 34pt 9 
∆ικαιούχος Φορέας: PF Din Display/ Medium/ 27pt 
Ονοµασία Εργου: PF Din Display/ Medium/ 27pt 
Προϋπολογισµός Έργου: PF Din Display/ Medium/ 27pt 
Χρηµατοδότηση Προγράµµατος: PF Din Display/ Italic/ 27pt 
Συµµετοχή Φορέα: PF Din Display/ Italic/ 27pt

Ξακρίσµατα: 
Για τις Πινακίδες 180x150cm και 90x70cm: 0,5cm 
Για τηνΠινακίδα 40x30cm: 0,3cm 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τις παραπάνω µεγάλες πινακίδες σε τουλάχιστον δύο σηµεία 
επιλογής της υπηρεσίας. Οι Πινακίδες πληροφόρησης αναρτώνται στα εργοτάξια των έργων σχετικά µε 
επενδύσεις σε υποδοµές οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται. 
Η απόσυρση των µεγάλων πινακίδων πραγµατοποιείται το αργότερο έξι µήνες µετά από το πέρας των
εργασιών  και  αντικαθίστανται  από  τις  αναµνηστικές  πλάκες,  µία  για  κάθε  σχολική  µονάδα  -που
χρηµατοδοτείται,  εφόσον  στο  Πρόγραµµα  ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ  ΙΙ-Πρόσκληση  ΙΧ  προβλέπεται  στη
χρηµατοδότηση και το κόστος αγοράς της ανωτέρω ειδικής αναµνηστικής πινακίδας.

39.11 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει το κατάλληλο µεταφορικό µέσο για την επίβλεψη.

39.12 Ο ανάδοχος τοποθετεί τα υλικά, τα µηχανήµατα, ικριώµατα κλπ. σε σηµεία του σχολείου στο κτίριο
ή  στην  αυλή,  όπου  του  υποδείξει  η  επίβλεψη  ή/και  ο  ∆ιευθυντής  του  σχολείου,  λαµβάνει  όλα  τα
απαραίτητα µέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχηµάτων, εστιών µόλυνσης κλπ. Όταν παραλαµβάνει τα
κλειδιά του κτιρίου µε γραπτό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής από τον ∆ιευθυντή του Σχολείου,
φέρει  την  ευθύνη  για  την  ασφάλεια  αυτού.  Ιδιαίτερα  όταν  εκτελεί  εργασίες  κατά  την  διάρκεια  των
διακοπών είναι υπεύθυνος να κλείνει πόρτες και παράθυρα, να κλειδώνει το κτίριο, να κλείνει τις παροχές
Ο.Υ.Θ., ∆.Ε.Η., κλπ. να αποµακρύνει ή να ασφαλίζει τα επικίνδυνα εργαλεία του.

39.13 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνά µε δαπάνες και ευθύνη του για την έκδοση όλων των
απαιτούµενων αδειών, καθώς και άλλων τυχόν εγκρίσεων (π.χ. από την Τροχαία για παρακώλυση της
κυκλοφορίας  κατά  την  µεταφορά  υλικών  από  και  προς  το  εργοτάξιο,  από  την  πολεοδοµία,  την
αρχαιολογία,  τις  Ο.Κ.Ω,  την ∆/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία  ∆.Θ.  για  την κατάληψη πεζοδροµίου
κλπ.). Τον ανάδοχο βαρύνει κάθε δαπάνη µη κατανοµαζόµενη ρητά αλλά είναι αναγκαία για την ορθή,
έντεχνη και σύµφωνα µε τα συµβατικά στοιχεία, εκτέλεση εργασιών ή απαιτούµενη για την τακτοποίηση
των έργων από πάσης πλευράς σε σχέση µε τις κείµενες διατάξεις όπως και κάθε είδους επισφαλή έξοδα
και όφελος εργολάβου. 
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39.14 Ο ανάδοχος στην περίπτωση τοποθέτησης ικριωµάτων και εκτέλεσης εργασιών  που εξυπηρετούν
το  σχολείο  (π.χ.  εκσκαφή  για  αντικατάσταση  αγωγών),  σε  κοινόχρηστους  χώρους   (πεζοδρόµια,
πεζόδροµους)   αρµοδιότητας  ∆ήµου  Θεσσαλονίκης   απαιτείται  να  λάβει  ιδιαίτερη  έγκριση  από  την
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  &  ∆ΙΚΤΥΩΝ   και  την  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ, για την εκτέλεση των εργασιών. 

39.15 Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις(ΑΕΚΚ) έργων τεχνικών υποδοµών ή 
κτιριακών έργων, θα διοχετευθούν απαραίτητα µε ευθύνη του αναδόχου σε πιστοποιηµένο Σύστηµα 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ σύµφωνα µε, την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1312/24-8-2010) 
«Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», την εγκύκλιο 4834/25-1-13 του ΥΠΕΚΑ, τον Ν. 2939/2001 όπως 
τροποποιήθηκε από τους νόµους Ν.3854/2010 &Ν.4496/2017 και ισχύει, τον Ν.4042/2012 και γενικότερα 
την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία. Επισηµαίνεται ότι, ο ανάδοχος (ως διαχειριστής) θα προσκοµίσει στην 
υπηρεσία πριν την εκτέλεση των εργασιών εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων κ.λ.π., επικυρωµένο 
αντίγραφο σύµβασης µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, (ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/10-ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010). Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής/µεταφοράς
των ΑΕΚΚ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 1) της υπ’ αριθµ. 50910/2727/2003 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΚΕΦ. Γ άρθρο 10, ΚΥΑ 36259/1757/Ε103). Μετά από την αποπεράτωση των 
εργασιών διαχείρισης των ΑΕΚΚ, ο ανάδοχος (ως διαχειριστής) οφείλει να καταθέσει, στην επιβλέπουσα 
υπηρεσία, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, 
όπως προβλέπεται στο ΚΕΦ.Β, άρθρο7, παρ.3., ΚΥΑ 36259/1757/Ε103. Στον ανάδοχο θα καταβάλλεται η 
πραγµατική δαπάνη/κόστος υποδοχής των προς απόρριψη προϊόντων, σύµφωνα µε τα νόµιµα 
αποδεικτικά πληρωµής για την εκτέλεση των εργασιών από το συµβαλλόµενο πιστοποιηµένο Σύστηµα 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ. 
Επιπρόσθετα, σε συνεννόηση µε την επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος σε
θέµατα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ). 

39.16 Αρχαιότητες και άλλα ευρήµατα: Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των εργασιών βρεθούν αρ-
χαιολογικά ευρήµατα, ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αρχαιολογική Υπηρεσία και είναι
δυνατόν να υποχρεωθεί να εκτελέσει διερευνητικές τοµές ή και άλλου είδους ερευνητικές εργασίες, δηλαδή
ανασκαφικό έργο, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση αρχαιολογικών τοµών εδάφους, αυτές θα πρέπει να διενεργηθούν µε ειδοποίηση προς την
επίβλεψη, ώστε να παραστεί, η οποία ειδοποίηση πρέπει να είναι τουλάχιστον προ 4 (τεσσάρων) εργάσι-
µων ηµερών.

Άρθρο 40 ∆ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών - ∆ιαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατε-
δάφισης
Για τη ∆ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών-∆ιαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης, θα
εφαρµοσθεί η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β΄).
Με την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος ορίζεται ως διαχειριστής ανακυκλώσιµων υλικών για το έργο
και οφείλει να υποβάλλει σχέδιο διαχείρισης ανακυκλώσιµων υλικών. Επισηµαίνεται το άρθρο 7 της ΚΥΑ
Αρ. 36259/1757/Ε103 ΦΕΚτΒ'/24.8.2010 όπου αναφέρεται  στην απαίτηση διαχείρισης της περίσσειας
υλικών εκσκαφών και απορριµµάτων καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων κλπ. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει
άδεια συλλογής/µεταφοράς των ΑΕΚΚ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 1) της υπ’ αριθµ.
50910/2727/2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΚΕΦ. Γ άρθρο 10, ΚΥΑ 36259/1757/Ε103). Επιπρόσθετα,
σε  συνεννόηση  µε  την  επιβλέπουσα το  έργο  υπηρεσία,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωµένος  σε  θέµατα
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ). 
Ο Ανάδοχος µετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευ-
ές και κατεδαφίσεις (AEKK), οφείλει να καταθέσει στην Υπηρεσία, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων
από εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, στην οποία εκτός από τα στοιχεία του υπόχρεου, την
∆/νση και την δραστηριότητα προέλευσης των αποβλήτων, θα αναφέρονται επίσης τα ακριβή στοιχεία
σχετικά µε τις κατηγορίες και τις ποσότητες των ΑΕΚΚ που παρελήφθησαν, βάσει των σχετικών παραστα-
τικών (∆ελτίων Αποστολής, Τιµολογίων κλπ) που τηρούνται στο αρχείο του εν λόγω συστήµατος.
Για να είναι εφικτή η καταχώρηση του έργου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, είναι απαραίτητο να
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προσκοµισθούν στην Υπηρεσία τα εξής στοιχεία από τον ανάδοχο, πέραν της βεβαίωσης παραλαβής των
αποβλήτων :
α. Το είδος των αποβλήτων
β. Την ποσότητα σε τόνους
γ. Τα στοιχεία του συλλέκτη µεταφορέα
δ. Στοιχεία της 1ης εγκατάστασης παραλαβής τους
ε. Την εργασία ανάκτησης / διάθεσης των αποβλήτων στον τελικό αποδέκτη.
Η µη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων, συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σύµφωνα µε την κείµενη
κατά περίπτωση σχετική νοµοθεσία.

Άρθρο 41ο: ∆ιάφορα θέµατα
41.1  Η υπό του αναδόχου υποβολή προσφοράς και υπογραφή της Σύµβασης Εργολαβίας υπέχει την
έννοια της ρητής και ανεπιφύλακτης δήλωσης ότι παραιτείται κάθε δικαιώµατος του από το Άρθρο 388 του
Αστικού Κώδικα για µερική ή ολική λύση της Σύµβασης ή τροποποίηση των υποχρεώσεων, που ανέλαβε
µε αυτήν, σε περίπτωση έκτακτης ή απρόβλεπτης µεταβολής των περιστατικών στα οποία στηρίχθηκε,
ακόµα και εάν από την µεταβολή αυτή, ή εκτέλεση του έργου έγινε τυχόν επαχθής για τον ανάδοχο.

41.2  Όλα τα Συµβατικά Στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του εργοδότη και για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται
η  χρησιµοποίησή  τους  από  οποιονδήποτε  λάβει  µέρος  στο  διαγωνισµό  ή  από  τον  ανάδοχο  σε
οποιοδήποτε άλλο έργο.

                                                                                                                                     Θεσσαλονίκη        2021
        Η Συντάξασα

      Άννα Καραστεργίου

Ο Αν. Προϊστάµενος   Τµήµατος 
Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων

Ι. Πέγιος

Ο Αν. Προϊστάµενος  ∆ιεύθυνσης
Κατασκευών & Συντηρήσεων

Ανδρέας Σπηλιόπουλος
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